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23 RON la salariul minim

Cinci persoane au murit, patru simt date 
dispărute, sute de case au fost afectate și 
mii de hectare de terenuri agricole dis
truse. Acesta este bilanțul ultimelor inun
dații produse in sudul țării. (Foto: EPA)

■ Ministrul Barbu a 
declarat că salariul mi
nim ar trebui să creas
că în pas cu inflația.

Deva (I.J.) - într-o decla
rație făcută în exclusivitate 
pentru Cuvântul liber, mi
nistrul Muncii și Solidarității

Sociale și Familiei, Gheorghe 
Barbu, a mai precizat că sus
ține majorarea salariului mi
nim pe economie, dar nu mai 
mult decât cu rata inflației. 
Aceasta înseamnă în cifre ab
solute, o creștere estimată 
pentru anul următor cu cca. 
23 RON, rezultând un salariu 
minim de 333 RON. „De la

acest punct voi pleca în nego
cierile cu Ministerul Finan
țelor și partenerii de dialog 
social în ziua în care vom a-

nomie de 430 RON sau chiar 
700 RON, solicitare funda
mentată și pe valoarea coșu
lui minim lunar, ministru

naliza cât va fi în 2006 salari- Barbu consideră exagerată 
ul minim pe economie”, de- ultima sumă. „700 RON este o 
clară Barbu. sumă greu de susținut de la

Chiar dacă sindicatele au a- buget și nu pot aprecia dacă 
runcat în negocieri un posi- este un salariu mare sau 
bil salariu minim pe eco- mic”, adaugă ministrul.

Abonamentul trebuie să 
ajungă la tine I

Stimate abonat !
Știm câi de important ște să hBțfflști 

nic acasă Cuvântul liber. La fei <fe mult do 
PUlfiirnil r’m no*acest lucru- E® aceea, 

construim în prezent o rețea vi
abilă de distribuție a ziarului. 

Dorim să primești ziarul nostru sigur, fără 
sincope și la timp. Facem tot ce e necesar 
ca și partenerii noștri să se ralieze exigen
țelor noastre.

Suntem aici pentru tine! Avem soluții la 
toate problemele tale! De aceea, dacă nu pri
mești la timp Cuvântul liber, dacă distribui
torul nostru îți vorbește urât, dacă ai plătit 
abonamentul și ziarul nu vine, anunță de
partamentul nostru de difuzare. Sună la 
0801.03.03.03 sau la 0254.211275, persoană de 
contact Sorina Sîrmai.

Abonamentul trebuie să ajungă la tine!

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! /p6

„largul Cetății” și-a 
deschis ieri porțile. La 
târg participă 24 de pro
ducători de bunuri din 
județ. Atmosfera a fost 
ancinsă de concursul de 
(miss organizat de Agenția 
Transilvania Fashion. Ip.3 
| (Foto Traian Mânu)
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Turifti pe litoral ' î
Numărul total al turiștilor sosiți pe litoralul r< mânesc m. 
sezonul 1 mai -15 septembrie a scăzut cu drca 10 la sută 
față de anul trecut ' . . ‘

Apă rece,
■ Unii deveni sunt 
nemulțumiți că la robi
net apa caldă începe 
cu apă rece.

Deva (C.P.) - Vremea rece 
aduce în actualitate sesizările 
devenilor referitoare la lipsa 
parametrilor calitativi ai apei 
calde. „Unde trebuie să mă 
adresez pentru că nu mi se 

Copile, jos de
■ Copiii din Deva sunt 
des amendați pentru că 
se dau pe biciclete în 
locuri nepermise.

Deva (S.B.) - Bicicleta tinde 
să devină la Deva un calvar 
pentru fiecare copil. Conform 
uzanțelor europene, poliția 
comunitară amendează mai 
nou toți tinerii bicicliști aflați 
în tranzit pe trotuare.

Corect! Numai că, la Deva, 
ceea ce numește legea locuri 
special amenajate de practicat 
ciclismul, datul cu rolele sau 
skate-ul nu există.

la preț de 
pare normal să plătesc apă 
rece la tarif de apă caldă, când 
eu nu beneficiez de ea?”, ne-a 
întrebat S.T. din Deva. Liviu 
Ciocan, consilier juridic OPC 
Deva, a declarat că sesizările 
scrise trebuie adresate socie
tății Calor. Dacă problema nu 
este rezdlvată aici, trebuie să 
se facă plângere la Primărie la 
Biroul de Fond Locativ, Îndru
mare și Control Asociații de 

pe bicicletă!
Pe blocuri nu e propice, ca

nalizările sunt subdimensio
nate, așa că răul cel mai mic 
rămâne deocamdată tot tro
tuarul.

Ce vină au, la urma-urmei, 
copiii bicicliști că de 15 ani 
Primăria Deva nu s-a gândit 
și la mica lor problemă?

Unde sunt fixate, în Deva, 
aceste locuri speciale destina
te copiilor ahtiați după bici
cletă, role sau skate? De ce nu 
există lângă trotuare panouri 
pentru bicicliști care să a- 
nunțe că nerespectarea regu
lilor de circulație se pedep
sește?! /p.3

Proprietari. „Problema se va 
rezolva când sistemul de recir- 
culare a apei calde va deveni 
funcțional. Acum este finalizat 
în proporție de 30%. în plus, 
lunar, Calor reduce cu 10% va
loarea facturilor de apă caldă 
la blocurile capăt de coloană, 
adică pe întreg municipiul 
reducerea este de 150 de mi
lioane de lei”, precizează loan 
Cristea, directorul Cate

Concesionare
Hunedoara (C.P.) - 

Consilierii au aprobat 
concesionarea, prin licita
ție publică deschisă, pe o 
perioadă de 10 ani, a ser
viciului de transport pu
blic local de călători din 
Hunedoara. Redevența lu
nară de 3600 RON va pu
tea fi indexată în fiecare 
an cu rata inflației.

■: ' ■ 

Persoana din imagine a fost grav rănită joi seara, 
după ce a încercat să traverseze, cu o căruță, o intersecție 
fâteă Să se asigure. /p3 fi (Foto: Mihaela T.tmaș)
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• Dezvăluire. 15 victime exhumate dintr-o 
groapă comună din Croația și prezentate ca 
fiind croați, ar fi, de fapt, sârbi, scrie un 
săptămânal croat, care reamintește că vi- 
cepremierul Jadranka Kosor a declarat, la 
sfârșitul lui august, că în groapă se află cor
purile unor civili croați uciși de secesioniștii 
sârbi în timpul războiului sârbo-croat.

Opinii divergente între palate

Ultima 
prelungire

București (MF)
Curtea de Apel Bucu
rești a prelungit cu încă 
zece zile mandatul de a-
restare preventivă emis 
pe numele sirianului O- 
mar Hayssam, în dosa
rul răpirii, admițând, joi 
seară, cererea procuro
rilor care au motivat că 
în această perioadă vor 
finaliza rechizitoriul. A- 
ceasta este ultima pre
lungire de mandat în 
cauză, înainte de a se a- 
tinge termenul constitu
țional de șase luni în ca
re, dacă un arestat pre
ventiv nu este trimis în 
judecată, atunci el este 
pus în libertate. Hays
sam a fost reținut în 6 
aprilie pentru infracți
uni economice, ulterior 
fiind pus sub acuzare și 
pentru infracțiuni la Le
gea privind combaterea 
terorismului. în 27 mai, 
Curtea a hotărât aresta
rea lui Hayssam și a lui 
Mohammad Munaf - ghi
dul jurnaliștilor români 
în Irak, care a stat se- 
ch ist’ at cu 
ei 55 de 
zile.

Ferenc Somogyi
. (Foto: EPA) 

„Reunifica- 
re" euro
peană 
Washington (MF) - 
Politica Ungariei față 
de țările vecine este 
pragmatică și axată 
pe realizări de pers
pectivă, prioritare fi
ind cooperarea și re
zolvarea în comun a 
problemelor, a decla
rat, la New York, Fe
renc Somogyi, minis
trul de Externe al Un
gariei. Ungaria Spriji
nă activ eforturile ță
rilor vecine de a se 
integra în Uniunea 
Europeană, cu. atât 
mai mult cu cât ex
tinderea promovează 
stabilitatea și demo
crația atât pentru 
Ungaria, cât și pentru 
UE. Integrarea vecini
lor Ungariei este fa
vorabilă, de aseme
nea, intereselor mi
norităților maghiare 
din aceste țări, a de
clarat Somogyi. Un
garia se poate „reu
nifies", dar numai ca 
parte a dinamicii po
litice europene, a a- 
dăugat el.

■ Liberalii au susținut la 
întâlnirea eu Traian 
Bâsescu ideea Parlamen
tului bicameral.

București (MF) - Liderii 
PNL care au participat, ieri, 
la consultările cu președintele 
Traian Băsescu, i-au prezen
tat șefului statului un docu
ment de susținere a Parla
mentului bicameral și a intro
ducerii votului uninominal, a 
declarat Bogdan Olteanu, 
membru al conducerii PNL.

Liberalii i-au comunicat 
președintelui că poziția lor 
este favorabilă actualului sis
tem parlamentar, dar cu o re
formare a acestuia, însoțită 
de o reducere drastică a nu
mărului de deputați și sena

tori și implicit a costurilor, 
alocate în principal pentru in
vestiții.

Liderii PNL au mai afir
mat, în, discuția cu președin
tele, că ei vor ca în Senat să 
fie reprezentanți ai comunită
ților locale, iar la Cameră să 
se facă o reducere considera
bilă a cheltuielilor.

Potrivit unui comunicat al 
PNL, liberalii se pronunță 
pentru diferențierea reală a a- 
tribuțiilor celor două Camere 
ale Legislativului.
Pentru reformă

Membrii conducerii PNL 
susțin că militează de mai 
mulți ani pentru o reformă 
profundă a clasei politice. Re
feritor la votul uninominal, li
beralii spun că, încă de acum

trei ani, au depus o inițiativă 
legislativă în acest sens.

Reprezentanții PNL mai 
spun că vor acționa cu con
secvență pentru introducerea 
acestor principii în sistemul 
politic românesc, prin elabo
rarea unui Cod Electoral cât 
mai eficient.

Ei spun că mai șunt trei 
ani pentru a realiză o con
strucție electorală sol'^ă.

Potrivit unor surse care au 
participat la discuții, Băsescu 
s-ar fi arătat extrem de ne
mulțumit de inițiativa libera
lilor de a-i prezenta un docu
ment cu propunerile lor.

Băsescu i-ar fi cerut pre
mierului să urgenteze refor
ma administrației publice și 
să rezolve problemele din sec
torul energetic. Aceleași surse

susțin că șeful statului l-ar fi 
întrebat pe Tăriceanu dacă 
actuala putere mai respectă 
programul de guvernare sau 
acesta trebuie schimbat.

La finalul întrevederii, Bă
sescu i-ar fi atras atenția vice
președintelui PNL Puiu Haa^-, 
tti să înceteze declarațiile of
tice la adresa șefului statului, 
susțin sursele citate.

La încheierea discuțiilor, li
beralii au refuzat să facă de
clarații de presă, însă surse 
din partid susțin că acestea 
ar fi fost indicațiile de la Co- 
troceni.

Băsescu a propus ieri după- 
masă suspendarea consultări
lor cu partidele parlamentare 
ca urmare a situației create 
în țară din cauza inundații
lor.

Ar putea fi verificați
Berlin (MF) - Oficiul german care se ocu

pă de gestionarea arhivelor fostei poliții po
litice est-germane STASI vrea să verifice 
dacă noii deputați, aleși în scrutinul de 
duminica trecută, au colaborat cu servici
ile secrete comuniste.

„Ar trebui să se supună voluntar acestui 
procedeu. Opinia publică are dreptul să știe 
care deputați au colaborat în trecut cu Mi
nisterul Securității de Stat”, a declarat di
rectoarea instituției, Marianne Birthler, 
pentru cotidianul Mitteldeutschen Zeitung.

EXCrCițiU Personal militar pe portavio
nul USS Ingraham. în timpul unui exercițiu 
militar americano-egiptean desfășurat ieri, 
în portul Alexandria. (Fota: epa)

Cotidian.editat de 5C Inform Media SRL, 

Deva, Str, 22 Decembrie, nr 37 A 
Nr"155N 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

(Foto: EPA)Soldați la locul exploziei în urma căreia au murit cinci irakieni

Explozie cu bombă la Bagdad

Ordonanțe respinse
București (MF) - Comisia 

juridică a Camerei Deputați- 
lor a respins, ieri, două ordo
nanțe referitoare la modifi
carea Legii referendumului, 
respectiv a Legii privind ale
gerea Camerei Deputaților și 
Senatului, în condițiile în ca
re coaliția este majoritară în 
această comisie.

Ordonanța privind modifi
carea și completarea Legii re
ferendumului, respinsă deja 
de plenul Senatului, prevedea 
extinderea problemelor de in
teres național pentru care ce
tățenii își pot exprima voința 
prin referendum.

Comisia juridică nu a fost 
de acord ca, printre probleme
le de interes național asupra 
cărora cetățenii pot fi consul-

; • --tați, să fie incluse și „strate
gia de dezvoltare socială” sau 
ackfprarea unor măsuri politi
ce deosebite cu privire la „re
forma justiției și combaterea 
corupției”.

Comisia a respins ordonan
ța privind modificarea și com
pletarea Legii privind alege
rea Camerei și Senatului.

Bagdad (MF) - Cinci iraki- 
eni au fost uciși, ieri, și alți 
șapte răniți în explozia unei 
bombe amplasată intr-un mi-
crobuz care se deplasa în cen
trul Bagdadului, potrivit unui 
ofițer de poliție de rang supe

rior, aflat la locul accidentu
lui. O sursă din Ministerul de 
Interne a afirmat inițial că 
atacul, survenit în jurul orei 
locale 12.40, în piața al-Taya- 
ran, a fost comis cu o mașină- 
capcană.

„Un bărbat care purta în 
spate un rucsac l-a lăsat în- 
tr-un microbuz și a fugit îna
inte ca acesta să explodeze”, 
a declarat însă un general de 
brigadă, care a refuzat să își 
spună numele.

Explozie 
în Belarus

Minsk (MF) - Mai 
multe persoane au fost 
rănite în urma exploziei 
unei bombe, joi seara, în 
centrul orașului Viteb
sk, din estul statului Be-, 
larus.

Ieri dimineață, Minis
terul belarus pentru Si
tuații de Urgență a a- 
nunțat că 40 de persoane 
au fost rănite în explo
zie.

Cer compensații pentru Holocaust
■ România, printre 
statele care trebuie 
să ofere compensații 
evreilor.

New York (MF) - Liderii 
comunității evreiești din Sta
tele Unite au lansat o nouă 
campanie de presiuni asupra 
statelor din Europa de Est 
pentru ca acestea să ofere 
compensații și să returneze 
proprietățile supraviețuitori
lor Holocaustului.

„Aceste state au evitat să-și 
îndeplinească promisiunile 
invocând tot felul de scuze, 
iar unele guverne chiar au 
respins încercările noastre re
petate de a le obliga să ia ati
tudine”, a afirmat israel Sin
ger, președinte al Congresului 
Mondial al Evreilor (World 
Jewish Congress).

Conform acestuia, subiectul 
nu a fost niciodată mai im
portant, numărul supraviețui2 
torilor Holocaustului scăzând 
de la o zi la alta. Campania a

început cu o serie de întâl
niri, la New York, între lide
rii comunității evreiești și 
miniștrii și diplomații a 11 
state de pe lista organizației.

Israel Singer, implicat în
deaproape în negocierile cu E- 
xecutivul german și cu bănci
le elvețiene, a condus repre
zentanții comunității evre
iești la aceste întâlniri.

Printre statele de pe listă fi
gurează și Polonia, România, 
Ungaria, Ucraina, Slovacia. 
Lituania și Belarus.

Moțiune peste moțiune
București (MF) - Senatorul 

PRM, Gheorghe Funar, a a- 
nunțat, ieri, în plen, depune
rea moțiunii simple „Explozia 
prețurilor a devenit insu
portabilă pentru populație”, 
acest text urmând să fie dez
bătut în ședința de miercurea 
viitoare a Senatului.

în moțiunea inițiată de 
PRM și semnată de 35 de par
lamentari de la PRM și PSD, 
se afirmă că Programul de gu
vernare aprobat la învestirea 
Guvernului „a rămas la sta
diul declarativ și nici măcar 
una dintre prevederile lui nu 
a fost îndeplinită” și că, în 
contradicție cu angajamentele

asumate la învestire, Guver
nul „nu a realizat nimic în 
domeniul social”, dimpotrivă, 
starea de lucruri degradându- 
se din ce în ce mai mult.

Semnatarii moțiunii solici
tă revizuirea întregii politici 
sociale a Guvernului, în sen
sul asigurării unui trai de
cent pentru cetățeni, mai ales 
pentru categoriile vulnerabi
le.

Și la Cameră va fi dezbătu
tă, miercuri, o moțiune sim
plă, depusă de PSD și intitu
lată „Nepăsarea”, pe tema 
incapacității Guvernului de a 
gestiona efectele catastrofelor 
naturale din acest an.

militarii israelieni au părăsit ultimele patru colonii, 
din Cisiordania. (Foto: epaî *
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• A fost informat! Solici
tările foștilor salariați de la 
Rempes Deva, concediați în 
urmă cu 2 ani, au ajuns ieri 
pe masa ministrului muncii, a 
anunțat prefectul Cristian

Vladu. Cei 140 de șomeri au protestat, joi, 
în fața Prefecturii. (C.P.)

Copiii,
■ Primăria promite să 
construiască piste pen
tru bicicliști departe de 
drumurile publice.

’/w* Locuri de muncă. în această lună, în
Ț' județul Hunedoara au fost puse la dispoziția 

șomerilor 2262 de noi locuri de muncă. Cele 
mai multe se regăsesc în domeniul industriei 
ușoare. Informații despre slujbe se pot 
obține la agențiile locale de ocuparea forței 
de muncă. (C.P.)

Sanda Bocaniciu, Tiberiu Stroia

Colții PNA atacă 
pesediști

Daniel I. Iancu
daniel.lancu@lfrformmedia.ro

Deva - Din păcate copiii din 
Deva nu cunosc care sunt 
spațiile oferite de edilii urbei 
pentru folosirea bicicletei. 
Copiii primesc amendă, pă
rinții o plătesc și bicicleta 
poate fi folosită din nou.

Regulile de circulație pen
tru bicicliști prevăd o vârstă 
minimă de 14 ani pentru cei 
care doresc să folosească bici
cleta, ca mijloc de transport 
sau pentru practicarea ciclis
mului, pe drumurile publice. 
”în Deva cei care nu îndepli
nesc vârsta care le permite să

bicicleta și gardianul

Bicicliștii tineri vor fi exilați în parc? (Foto: Traian Mânu)

circule pe șosea pot practica 
acest sport doar la Stadionul 
Cetate și la Cabana Bejan”, 
spune viceprimarul loan 
Inișconi. Primăria are însă în 
vedere amenajarea, în incin
ta stadionului, unei piste spe
ciale pentru bicicliști, skateri 

și roleri. Până la construirea 
unor drumuri special amena
jate pentru bicicliști, Poliția 
Comunitară acționează în 
baza unei legi. „Există o lege 
care interzice accesul bici- 
cliștilor pe trotuare. Și asta 
pentru a se evita accidente 

între aceștia și pietoni. Dacă 
la început copilul primește un 
avertisment, următorul pas 
este amenda. Care poate fi 
cuprinsă între 500.000 și două 
milioane de lei vechi”, 
susține unul dintre polițiștii 
comunitari din Deva.

acă materia cenușie însărcinată cu sto
carea informațiilor de interes general 

nu mă lasă de izbeliște, atunci mi se pare că 
Parchetul Național Anticorupție a fost zămislit 
tocmai pe vremea când PSD-ul mai credea 
că veșnicia guvernării poate fi demonstrată 
științific. Născut greu, ca orice prunc ieșit în 

lume prin cezariană (politică), Parchetul 
Național Anticorupție a fost cam debil vreme 
de câțiva ani buni, fiind hrănit doar cu 
momeală măruntă. Cum-necum însă, iată-l 
devenit voinic peste noapte și încercând să 
muște zdravăn mâna ce-l mângâia pe creștet 
până nu demult.

Rămâne de văzut dacă are colți de fildeș 
adevărat sau doar își strică bunătate de 
dințișori de lapte în pielea groasă a 
pesediști lor...

Agonie fără sfârșit la teatru
■ Renovarea clădirii 
Teatrului de Artă Dra
matică din Deva, mai 
cere 10 miliarde de lei.

Sanda Bocaniciu
Sanda, bocankiuglnfomi media.ro

Astfel, albaștri de supărare, Năstase, 
Puwak și D.l. Popescu - printre alții - 
vor încerca să scape de plasa înțtHșă'a Pâr 

chetului Național Anticorupție devenit 
orange. Vin vremuri grele, dacă până și fostul 
premier cu nu-știu-câte-case și extrem de 
multe ouă (ca orice moșier care se respectă), 
va trebui să-și amintească cum și-a cumpărat 
teren de fermă taman în buricu' Capitalei. Și 
care-i șmecheria cu stenogramele ălea, că ne- 
au înnebunit! Până la urmă lucrurile s-or 
rezolva ele în vreun fel. Sau altul. Mirarea 
cea mare e legată însă de faptul că ieșirea la 
rampă a PNA-ului are loc în clipele-n care 
Alianța pare să fi rămas fără suflare.

Și să se fi consolat cu ideea neclintirii 
pesediștilor din fruntea Parlamentului. Așa că, 
cel puțin PNA-ul să-i mai scuture puțin!

cienți să construiești de la 
fundație o clădire cât un sta
dion.
Crede și nu cerceta

Când se vorbește de clădirea 
Teatrului de Artă Dramatică 
se face semnul tăcerii. în acest 
caz toată lumea aplică regula: 
„Crede și nu cerceta!” se pare 
că Teatrul a fost o oaie foarte 
bună de muls. Despre unele 
furturi de materiale de con
strucții s-a aflat deja. Acesta 
susține însă că lucrează după 
cum îi vin banii. Când a ocu
pat funcția de director, Zoltan

Deva - Sunt aproape 18 ani 
de când au demarat lucrările 
de renovare ale clădirii insti
tuției teatrale devene. Câți 
bani au intrat în această 
afacere nu mai știe nimeni. 
La un calcul făcut de CL până 
în vara lui 2004 se cheltuiseră 
.4,5 .milioane dolati^Jiani sufi- ■». Tmâ, a afirmat că „în această

„Târgul Cetății" Deva

( -

Injudeț...... .......
DN 7 Ilia - Zam

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Calea Zarandului - Str. Horea

Deva (S.B.) - Prima ediție 
a acestei manifestări a debu
tat, ieri, pe Platoul de la 
poalele Cetății. Pentru cei 
interesați s-a prezentat 24 de 
standuri. Pentru public au 
fost amenajate locuri speciale 
unde s-a consumat mici și 
bere și a fost organizat un 
spectacol de muzică populară 
- cu participant de la Școala 
Populară de Artă Deva, con
cursul „Miss Cetate” - pregă
tit de „Transilvania Fashion”

toamnă (2005 n.r.) se vor ter
mina lucrările și instituția va 
avea sala sa proprie.” Suntem 
la sfârșitul lui septembrie și 
Teatrul de Artă Dramatică 
Deva își pregătește deschide
rea stagiunii, însă evenimen
tul nu va avea loc, cum s-a 
promis, la sediul teatrului. 
Primarul Devei, Mircia Mun
tean, susține că „mai este ne
voie de 10 mid. lei și totul va . 
fi gata!” Având în vedere că 
în 2005 Primăria Devei nu a 
reușit să acorde decât 8 mid. 
lei pentru renovarea teatrului, 
se deduce că nici în 2006, ago
nia instituției nu va înceta;

■ Un târg al producă
torilor de consum și-a 
deschis porțile, la 
Deva, pentru două zile.

Și mici și mari interesați de târg 

Deva, la care au intrat în 
competiție 11 candidate și un 
concert al trupei Body and 
Soul. Manifestarea continuă 
astăzi, de la ora 18.00 cu 
finala concursului de miss, cu 
extragerea câștigătorului u- 
nui concurs, cu recitaluri de 
muzică ușoară a interpreților 
locali și cu un concert extra
ordinar DJ Project.

Bursa
Deva (I.J.) - La Bursa 

locurilor de muncă pen
tru absolvenți, organi
zată de AJOFM Hune
doara, au fost oferite 
1322 locuri de muncă. 
783 dintre acestea au fost 
destinate absolvenților 
de învățământ superior 
și secundar. La bursă au 
participat 888 de per
soane, din care 473 erau 
absolvenți. Au fost selec
tați 177 absolvenți, iar 17 
absolvenți cu studii 
superioare au fost anga
jați pe loc.

Victimele neatenției
A

Deva (M.T.) - Conducă
torul unui autoturism Peu
geot 605 , Ion M., de 60 ani, 
din Hunedoara, a tamponat 
frontal căruța, în 22.09.2005, 
în jurul orei 22:40, pe D.N.7, 
la intersecția străzilor 
Calea Zarandului cu Victor 
Șuiagă din municipiul 
Deva.

Căruțașul, Mircea C., de 
36 ani, din Hunedoara nu i- 
a acordat prioritate auto
turismului. în urma im
pactului căruțașul a fost 
grav rănit și transportat de 
urgență la Spitalul Jude
țean din Deva.

în aceeași zi, în jurul 
orei 16:30, în orașul Hațeg, 
conducătorul unui ciclo- 
motor marca „Minerelli”, 
Daniel Constantin S., de 28 
ani, din localitate, datorită 
vitezei excesive, a pierdut 
controlul ghidonului și s-a 
izbit frontal de zidul unui 
imobil, de pe strada Aurel 
Vlaicu, din Hațeg.

în urma impactului 
bărbatul a fost grav rănit 
și a fost transportat cu un 
elicopter SMURD la Spi
talul Municipal din 
municipiul Târgu Mureș.

jL *
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Luni
Țăranii află că ter

menul pentru depu
nerea documentelor 
necesare retrocedării 
terenurilor agricole a 
fost prelungit. De fapt, 
anunțul trebuia oare
cum reformulat: retro
cedarea terenurilor 
agricole și forestiere 
este amânată de... 15 
ani. Primarii comune
lor și acoliții știu de 
ce! Această nouă rundă 
de retrocedări va dura 
mult și bine. Iar când 
țăranul va pune mâna 
pe pădure va observa 
că aceasta a dispărut și 
că o poate folosi cel 
mult ca pășune.

Radarele mai pot fi întâlnite și pe principalele artere 
rutiere' de pe raza localttâțUor Brad - Hațeg - Orăștie - 
Petroșani - Vulcan - Lupeni

De la sapă la SAP ARD

Zonă liberă de autorizații 

Marți
într-un cartier de- 

vean, un patron s-a 
apucat, să modernizeze 
un teren de fotbal fără 
a avea autorizație de la 
Primărie. Speriați de 
instalația de nocturnă 
care e gata să apară pe 
terenul respectiv, loca
tarii au dorit să știe 
dacă vor mai avea 
somn. Sau vor fi nevoiți 
să urmărească meciuri 
noaptea. Viceprimarul 
Inișconi habar n-are de 
această lucrare. Efi
cient ar fi dacă un șme
cher de-ăsta neautorizat 
ar construi o replică a 
zidului chinezesc. Să ne 
mai stea aleșii pe-acasă!

■
Miercuri
Costel Avram, acest 

fiu rătăcitor al PRM- 
ului, se hotărăște să 
întregească lista mafio- 
ților locali. în lipsă de 
modele noi, sare la 
gâtul patronului Jiului, 
Alin Simota, pe care îl 
acuză de o devalizare 
de vreo 38 de miliarde 
de lei vechi. După care 
îl ia în cătare și pe pri
marul devean Mircia 
Muntean căruia îi 
pune-n cârcă o afacere 
mafiotă. Deranjant este 
faptul că PRM-istul nu 
vine cu dovezi în spri
jinul celor afirmate. Iar 
de povești ne-am cam 
săturat.

Azimut: Simota!

Cronicii fără alinare

Joi
Deși noul ministru al 

Sănătății ne tot anunță 
că a rezolvat criza me
dicamentelor compen
sate, bolnavii cronici se 
dau de ceasul morții 
prin farmacii. Unde 
medicamentele garan
tate prin lege care le-ar 
putea salva viața sunt 
de negăsit. Cine știe, 
poate asta este de fapt 
strategia ministrului 
de a rezlova problemele 
cu pensionarii bolnavi. 
Nu le mai dai medica
mentele necesare, până 
dau ortu' popii. Și uite- 
așa scăpăm de câteva 
milioane de pensionari. 
Să trăim bine!

Vineri
Trei medici hune- 

doreni sunt cercetați 
pentru luare de mită. 
Adică au cerut bani de 
la pacienții pe care tre
buiau să-i opereze. Și, 
așa cum era de așteptat, 
lumea medicală hune- 
doreană se arată oripi
lată de aceste acuzații. 
Sincer să fiu, medicii 
ăștia care s-au trezit 
oripilați au dreptate. 
Păi, ce, un milion de lei 
e șpagă? Ce mama dra
cului, domnilor, vreți 
să stricați piața? Cât 
despre ifosele astea de 
fete mari, lăsați-o baltă 
și măcar ascundeți pli
curile.

Dă plicul, ia operația!

mailto:daniel.lancu@lfrformmedia.ro
media.ro
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Emisiune interactivă de 
divertisment și 
informații

820 Teleshopping 
B30 Desene animate:
El ditai Disney

920 Mic, da' voinic 
1050 Ora poveștilor 
1150 Desene

El animate 
1130 Primele zile 
11:45 Agenda

Festivalului și 
Concursului 
Internațional George 
Enescu 

12:00 Marcă
înregistrată (r) 

12:50 Orizont 2007 
1450 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport 
14:15 Buri ii 
1520 Cu Irina 

la cafea 
1730 Telenddopedia
1830 Din culisele 

Cerbului de Aur, Brașov, 
2005

1950 Jurnalul TVR Meteo 
Sport

2050 Festivalul International 
Cerbul de Aur, Brașov, 
2005. Spectacol 
folcloric: Cu lăutarii 
după minei

MS Proiect Vrăjitoarea 2: 
’ ’Cartea umbrelor

(acțiune. Statele Unite 
ale Americii, 2000) Cu: 
Kim Director, Jeffrey 
Donovan, Erica 
Leerhsen

255 Jurnalul TVR. Meteo. 
Sport (r)

450 Viața la limită (acțiune, 
■Canada, 1997). Cu: 
Hollis McLaren, Craig 
Russell. Regia Richard 
Benner. O tânără are 
vecin de apartament un 
travestit, care dorește 
să se afirme ca imitator 
de femei celebre. Intre 
problemele tinerei, care 
suferă de o boală 
psihică gravă, și 
dorințele bărbatului ia 
naștere o prietenie 

540 Destine secrete

630 Punctul zero (t) 
830 Uriașul Hany 
950 Baby Loooey s 
930 Toonsylvania (d.a.) 

1050 Dorința (aventuri, 
13 SUA 2001). Cu: Mia 

Sara, Nicholas Lea, 
Mali Rendall, Alex 

Dodiik
1250 Promotor 
1230 Magazin UCL, prima

12:50 Știrile ProTv
13:00 De ce a dispărut 

Ej Sheryar? (dramă, 
coproducție, 1999). Cu: 
Alan Barker, Billy Boyle, 
Stephen Brennen, Gaiy 
Cady," Denny Cain 

15:00 Fluturele albastru
E3 (aventuri, coprod., 

2004). Cu: William Hurt, 
Pascale Bussieres, Marc 
Donato, Steve Adams

17. -00 Tu ești, tu câștigi
18. -00 Stilul

Oana Cuzino
1830 Te vezi la Știrile 

Pro Tv
19:00 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

2030 Momeala (acțiune- 
(3 comedie, 

coprod., 2000) Cu: 
Jamie Foxx, David 
Moise, Doug Hutchison, 
Robert Pastorelli. Alvin 
Sanders este un hoț 
mărunt care ajunge în 
închisoare după ce . 
sparge un depozit de 
fructe de mare.

2245 Răfuială In micul Tokyo 
13 (acțiune, SUA, 1991) 

Cu: Dolph Lundgren, 
Brandon Lee, Cary- 
Hiroyuki Tagawa, Tia 
Cartere.

030 Momeala (acțiune- 
H comedie, coprod., 2000, 

r)
230 Răfuială In micul
13 Tokyo (acțiune, Statele 

Unite ale Americii, 
1991, r) Cu: Dolph 
Lundgren, Brandon Lee 

450 De ce a dispărut 
13 Shetgar? (dramă, 

coproducție, 1999, r) 
650 Promotor (r)

730GBIette 
i< World Sport

850 Jetix,
Jim Button

950 Prințesa
□ Sissi (d.a.) 

1080 Casa de 
piatră 

1030 Roata de 
rezervă 

1150 Nava spațială
S Odyssey 

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

12:00 Increcffloil, 
Sdar adevărat

13:00 Știri 
13:15 Dispariții 
1430 Vi re ■ A trăi cu

B pasiune 
1630 Cei mai frumoși ani 
1830 Săptămâna 

financiară
18:50 Sport 
1950 Observator Sport 

Meteo Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare

2030 Jocul puterii (acțiune, 
[3 Statele Unite ale 

Americii, 1999). Cu: 
Gaiy Busey, Master P, 
Jeff Fahey, Gary Davis.

2230 Divertisment 
Gogomanii

2350 Vims (thriller. Statele 
g Unite ale Americii, 

1999). Cu: Jamie Lee 
Curtis, Donald 
Sutherland, William 
Baldwin, Joanna Pacula. 
Pacificul de Sud... Un 
vas rusesc folosit pentru 
cercetări științifice 
încearcă să își conecteze 
antena parabolică la 
stația spațială rusească 
MIR aflată pe orbită. 
Nadia, ofițerul științific 
îhsărcinat cu 
coordonarea activităților 
științifice

250 Cocurs interactiv
350 Observate
430 Nava spațială Odyssey 
“(r)

530 Vivere - A trăi cu 
“pasiune (r)

650 Nătărăii (comedie,
13 Australia, 2005)

725 Mortadelo șl FHemon 
ra (comedie, Spania, 
“2003)

9rt0 Vânătorul de dnozauri 
(3 (aventuri. Canada, 

2000)
1040 Vedete la Hollywood: 

Anthony Hopkins 
1155 Un bucătar de milioane 
o (comedie, SUA, 2003) 

1230 Legenda lui Johnny
•< Lingo (aventuri, Noua 

Zeelandă, 2003) 
14:00 Evelyn (dramă, Irlanda,

„2002)
1535 Preotul rabinul și fata

, . (comedie, SUA, 2000).
' ’ Cu: Edward Norton, Ben 

Stiller, Eli Wallach, 
Jenna Elfman, Anne 
Bancroft, Ron Rifkin. 
Regia: Edward Norton 

17:45 Miracolul (dramă, SUA, 
2004). Cu: Kurt Russell,

H Patricia Clarkson, Noah 
Emmerich, Noah 
Emmerich, Sean 
McCann, Kenneth 
Welsh. Regia: Gavin 
O’Connor

2050 A 57-a edipe a 
Premiilor Emmy 

2250 Secretul de la Cold
13 Creek Manor (thriller, 

Statele Unite ale 
Americii, 2003). Cu: 
Dennis Quaid, Sharon 
Stone, Stephen Dorff, 
Juliette Lewis, Kristen 
Stewart. Regia: Mike 
Figgis

050 Carmen (dramă,
'■3 Spania, 2003). Cu: Paz 

Vega, Leonardo 
Sbaraglia, Antonio 
Dechent Joan Dechent 

250 Academia de 
snowboard (comedie, 
Statele Unite ale 
Americii, 2005). Cu: 
Peter Jason, Traci Lords 

320 Secrete periculoase
H (dramă, Marea Britanie, 

2004). Cu: Sophie 
Ward, Michael Elphick, 
Celia Imrie, George 
Asprey, Jason Rush. 
Regia: Merfi Ward 

4:55 Red Hot Chili Peppers 
Lh/e at Slane Castle

s 04:50 Pasiuni (r) 0535 Expres 
TV 0650 Omul între soft și moft 
(r) 0630 Jurnalul TVR (r) 0750 
Pescar hoinar (r) 07:30 Top 
sport 0850 Teleshopping 0830 
Euro-Dispecer 0835 Universul 
cunoașterii 09:00 Arca lui Noe 
09:30 Enigme în Carpați (r) 
1050 Natură și aventură 1030 
Oala sub presiune 12:00 
Televiziunea, dragostea mea 
13:00 Agenția de plasare. 
Finala unui concurs de angajare 
între doi competitori 1450 
Miracole (s) 15:00 Via sacra 
1650 Aventuri secrete (s) 1630 
Euro-Dispecer 1635 Jurnalul 
TVR 1750 Fotbal: FCM Bacău 
- Farul. Meci din Divizia A 18:55 
Formula 1: Marele premiu al 
Braziliei. Calificării 2050 Volei: 
România - Croația. 
Campionatul european feminin 
2130 Jurnalul TVR 2250 Lady 
Randolph Churchill (s) 23:00 
Calea lui Carlito 01:30 Volei 
02:55 Muzica la maxim 03:50 
Fotbal: FCM Bacău - Farul (r)

07:00 Teleshopping 07:30 
Desene animate 0830 Aventuri 
cu Bob (s) 09:00 Sheena (s) 
10:00 Orizonturi europene 
1030 Puzzle theea 1150 Sport, 
dietă și o vedetă 1130 Tele 
RON 1230 The Temptations 
14:00 Schimb de mame (r) 
1530 Viață de vedetă (d) 1650 
Aventurile familiei Vijelie (r) 
17:00 Săptămâna nebună (r) 
18:00 Focus 1950 Guinness - 
Lumea recordurilor 20:00 Pe 
muchie de cuțit 2250 Poliția în 
acțiune (r) 23:00 Trădați în 
dragoste (r) 0050 Intimate 
Nights 02:00 Focus (r) 03:00 
Guinness - Lumea recordurilor

04:15 îndoiala (s) 05:00 Pove
știri adevărate (r) 0650 Micuțul 
Frijolito (r) 08:00 Culoarea 
păcatului (r) 09:15 Uzurpatoarea 
(s) 1150 Amazoana (s) 12:00 
Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 1350 Sărmana 
Maria (r) 1530 Micuțul Frijolito 
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
1825 Vremea de acasă 1830 
Inocență furată (s) 1930 Pariul 
iubirii (film serial) 2030 
Culoarea păcatului (film serial) 
2230 Moștenirea (film serial) 
0030 Poveștiri adevărate (r) 
0130 Miss Venezuela 2004. 
Prima parte 03:15 Muzica de 
acasă

06:00 Realitatea de ta 06:00 
0845 No comment 09:00 
Realitatea de la 0950 10:45 
Ziarul realității 11:15 Pet Club 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:15 Autoshow 14:00 Rea
litatea de la 14:00 1445 Filiere 
15:15 Regizorii documentarului 
românesc 1650 Realitatea de■ 
16 17:15 Omul și cartea 18e 
Realitatea de la 18:00 18:45 
Filiere 19:00 Jurnal 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 0 
tură de aventură (r) 22:00 
Realitatea de ta 22:00 22:15 
Parfum de glorie 23:15 Un m3 
de cultură 0050 Realitatea de 
la 00:00 01:15 Parfum de glorie

NATIONAL EUROSPORT

PRO CINEMA
09:15 Tom și Jerry show 0945 
Teleshopping 10:00 Tom și 
Jerry show 10:30 Pokemon 
115D Descoperă România 11:15 
Teleshopping 11:30 Viața la 
Casa Albă 12:30 Mega-star: 
Brendan Fraser (d) 13:00 
Teleshopping 13:15 Surorile 
1450 în mâinile străinilor 1650 
Cheers 17:00 Parale pentru 
sfinți 19:00 Telefonul de la 
miezul nopții 20:00 Ringul 
22:15 Profiler 23:15 Saturday

06:50 Răsărit de soare 1050
Emisiuni pentru copii 1255 TS
- Corner 1230 Ce, unde? 1350
Știri, meteo 13:10 Să gătim 
ușor! 13:45 AutoViziune 1415
Delta 1445 Secolul nostru (d)
1520 A iubi e necesar (s) 16:10

4 Hotelul inimilor (s) 1750 Știri
17:05 Telesport 18:50 M-am 
însurat din dragoste (f) 20:00 
Luxor-show 2030 Jurnal, sport, 
meteo 2155 Loto 21:15 Jack și 

7'Bobby (s) 2255 Naked GUn 2
1/2 2330 Știrile serii 23:40 Pe 
ape tulburi

$

ANTENA 1
750 Universul 

credinței
830 Desene animate Clubul
□ Disney

930 Cutia
□ fantastică 

1050 Profesioniștii
(reluare) 

1150Stele...de 
dna stele (r) 

12:00 Viața satului 
1350 Agenda politică 
1450 Jurnal TVR

Sport Meteo
14:15 Dănutzs.r.1. Cu Dan 

Bitman
1650 Festivalul 

Internațional 
Cerbul de Aur, 
Brașov 2005 Gala 
laureaților (r)

17:40 T aur foldoric 
Repere Hunedorene. 
întâlniri tradiționale la 
Jebea, Brad și Poenița 
Voinii

18:50 Tragerile loto 6-49 și 
Noroc Omologarea 

1950 Jurnalul TVR 
2050 Minutul 91 Cu Vlad

Enăchescu

S
*

0650 Detectivi în paradis (r) 
07:00 Teleshopping 08:00 
Programul de știri N24 10:00 
Insula copiilor LQ;15 Martin 
Mystery 1030 Insula copiilor 
1130 Raven (s) 1250 Peripeții 
de vacanță (s) 1350 Identitatea 
lui Amos Kline (polițist, Anglia, 
1968) 15:00 Răzbunarea 
Sfântului 1750 Sare și piper cu 
Stela și Arșinel 1830 24 de Ore 
Național TV 19:10 Sport Națio
nal TV 1945 Jara Iu' Papură 
Vouă 20:00 Poli Timișoara - 
Sportul Studențesc 22:00 
Labirintul 00:00 Emmanuelle 
(r) 01:00 Labirintul 0245 
Identitatea lui Amos Kline 
(polițist. Anglia, 1968, r)

0750 Ferdinand, prințul 
nefericit 08:00 Calendar 
ecumenic 0830 Teleshopping 
0950 Marș forțat (r) 1050 La 
limită 1030 Vis de vacanță (r) 
11:00 O casă de nebuni (r) 
1130 Jet set - best of 1250 Fan 
X 13:15 Fashion (r) 13:45 
Highlife 14:30 Pasul Fortunei 
16:00 NYPD Blue (r) 17:00 
Folclor de aur (r) 1850 Briefing. 
Știrile săptămânii cu Adriana 
Muraru 1950 Știri 19:15 
Pețitoarea (s) 2050 Baywatch: 
Nuntă în Hawaii 22:00 
Operațiune de salvare (acțiune, 
SUA, 1993) 0050 Știri (r) 00:15 
Armata chineză (reluare) 0045 
Operațiune de salvare (r)

08:15 Motocidism:
Campionatul Mondial - Marele 
Premiu al Malaeziei, ta Sepang. 
Calificări 1a clasa 125 cmc. 
Calificări la clasa Moto GP. 
(live) 10:15 Ciclism: CM pe 
șosea, ta Madrid, Spania. Cursa 
elitei feminine (live) 13:30 
Fotbal: CM de juniori U-17, în 
Peru. Qatar - Brazilia 14:30 
Ciclism: Campionatele
Mondiale pe șosea, la Madrid, 
Spania. Masculin, U-23 (live) 
19:00 Tenis Circuitul feminin 
Sony Eriksson 2150 Sporturi de 
contact 0050 Sporturi extreme: 
Magazinul YOZ 00:30 
Motocros acrobatic 0130 Știri 
01:45 Sumo (r) 02:45 Fotbal:

07:00 Matineu TV2 11:15 
Lumea sălbatică (d) 12:15 
Sfatul casei 12:50 TotalCar 
(magazin) 13:25 Trăiește-ți 
viața încă o dată! (s) 14:20 
Pacific Palisades (s) 1525 Karen 
Sisco (s) 16:25 Vrăjitoare 
fermecătoare (s) 1725 Stargate 
(s) 1830 Comisarul Rex (s) 
1930 Știri, meteo 20:00 
Magellan. Călătorie științifică în 
jurul Pământului 2030 Activity 
show 21:10 Ciao, Darwin! 
23:20 Tăcerea mieilor (thriller, 
SUA, 1991). Cu: Jodie Foster, 
Anthony Hopkins» Scott Glenn, 
Anthony Heald, Brooke Smith 
02:00 Război pe Pământ (SF, 
SUA)

HALLMARK TV SPORT
05:00 Credință oarbă (dramă, 
SUA, 1998) 0750 Arca lui Noe 
(dramă, SUA, 1999) Prima 
parte 0845 Dragoste și război 
(dramă romantică, SUA, 2001) 
1030 Secrete (dramă, SUA, 
1995) 12:15 Un strigăt de 
ajutor (dramă, SUA, 1994) 
14:45 Arca lui Noe (dramă, 
SUA, 1999, r) Prima parte 1630 
Dragoste și război 18:15 Febra 
măritișului 2050 Providence (s) 
21:00 Hercule (s) 22:45 Lege 
și ordine: Intenții criminale (s) 
23:45 Taggart: Anotimpul 
crimei (polițist Anglia) 01:45 
Vulpea neagră 03:15 Lei și 
ordine: Intenții criminale^

06:45 Teleshopping 07:00 
Fotbal Anglia: Liverpool - 
Manchester Utd. 08:45 
Teleshopping 09:00 CE de 
Baschet. Al treilea sfert de 
finală 10:45 Teleshopping 
1150 Fotbal, Divizia 8: Otopeni 
- Rapid 2 (live) 13:00 CE de 
Baschet. Al treilea sfert de 
finală 1430 Hochei: Steaua - 
Medvescak Zagreb (live) 1630 
Box profesionist. Mike Tyson 
17:00 Fotbal Divizia B: U. 
Craiova - FC Dunarea Giurgiu 
(live) 1830 Știrile Tv Sport 
1950 CE de Baschet Masculin. 
Semifinala 1 (live) 21:00 Super 
Spania (live) 23:00 Super

j':

20:15 Fotbal: Dinamo - Rapid, 
Bl Divizia A (live)

2350 Jwnalul TVR Sport 
23:15 Garantat 100%
015 Joe cel frumos 
(3 (dramă, coprod.,

2000) Cu: Sharon Stone, 
Billy Connolly, lan 
Holm. După o zi proastă 
In care după ce își 
găsește nevasta în pat 
cu instalatorul 
descoperă și că durerile 
de cap i se trag de la o 
tumoare pe creier, Joe 
(Billy Connolly) se 
hotărăște să plece din 
New York și să-și pună 
viața în ordine, atâta 
câtă i-a mai rămas...

250 Jurnalul TVR (r) 
2:55 Proiect Vrăjitoarea 

2: Cartea umbrelor 
(horror, Stat Unite 
ale Americii 2000, 
reluare)

430 Garantat (r) 
530 Universul credhțel
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6:30 0 lecție de viață
T3 (aventuri, coprod., 

1999, r)
830 îaby Looney Tunes; 

rjToonsyfvania
9:00 Fluturele albastra 
o (dramă, coprod., 2004) 

1150 Parte de carte 
Realizator Cristian 
Tabără

1250 Profeții despre trecut 
12:50 Știrile PRO TV 
1350 Xena 
14:00 Apropo TV 
1550 Detectivii de la Second

Sight (comedie, SUA,
1989) Cu: John 
Larroquette, Bronson 
Pinchot, Bess 
Armstrong. Un detectiv 
particular pe nume 
Wills, mare amator de 
jocuri de noroc și de 
femei, face echipă cu 
un clarvăzător, Bobby 
McGee, un medium al 
cărui șef îl temperează 
continuu de dincolo, din 
lumea celor drepți.

17:00 Him artistic 
1850 Tu ești, tu câștigi 
1950 Știrile PRO TV

2035 Careul mindunib.
“ (thriller, SUA, 2005) 

22:15 Bune, dar nebune 
23175 Predator 2 (SF, SUA,

1990)
145 Careul minciunilor 

(thriller, Statele 
Unite ale Americii, 
2005, r) Cu: Joanna 
Cassidy, Greg Evigan, 
Victor Browne, Tania 
Saulnier. La șaisprezece 
ani după ce fiica familiei 
Drake a fost răpită, 
Whitaker, un detectiv 
particular, contactează 
cuplul Ellen și Charles 
Drake și le aduce 
acestora o veste 
uimitoare: fiica pierdută 
cu atâția ani în urmă a 
fosț în sfârșit găsită.

33t) Predator 2 (SF, Statele 
uUnite ale Americii, 

1990, r)
530 Chestiunea
~ziW (r)

650 Parte de

L

£

1

J
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7:00 Concurs interactiv 
8:00 Desene animate 

1030 Pirații
B (aventuri, 

SUA, 1976) 
12:30 Gogomanii

(reluare) 
13:00 Știri 
13:15 Misiunea

Taca
1450 Febra

□ împerecherii 
14:30 Dispariții 
15:30 Duminica m 

familie Cu:
Mihaela Rădulescu. 
Gazda emisiunii 
și invitații prezenți în 
platou vă invită prezenți 
în platou vă invită să 
urmăriți cele mai noi 
rubrici ale emisiunii 
„Muzicoteca de aur", 
„Poftă bună de 
cultură", „Zi de dar în 
calendar* și „De 
gustibus".t

1830 7 zile Cu: Vlad 
Petreanu

1950 Observator 
Sport Meteo

20:15 Secretul Manei 
21*15 împreună suni 1 

Antena 1 Emisiune de 
divertisment

030 Push, Nevada 
130 Observator (r) 
230 Empire Records
13 (comedie, Statele Unite 

ale Americii, 1995) Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Maxwell Caulfield, Debi 
Mazar, Rory Cochrane, 
Johnny Whitworth. 
Empire Records este un 
mic magazin 
Independent de muzică, 
care se află în pericolul 
de a se desființa din 
cauza concurenței 
acerbe pe o piață foarte 
puternică și cu 
competitori care se 
dezvoltă în rețele. 
Managerul magazinului 
împreună cu prietenii lui 
se hotărăsc să salveze 
această mică 

4» afacere.
«SIDwnlniaîn

I

I
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6:00 Fără lacrimi (Dramă, 
13 Irlanda, 2002) 

7:45 Cursa de karting (Co- 
13 medie, Canada, 2003) 

9:15 Hansel și Grefei 
jj (Fantastic, SUA, 2002) 

10:40 Eu sUnt Emma
H (Comedie, Italia, 2002) 

12:10 Ai vrea tul (Familie, 
13 SUA, 2003) 

1340 Atât de aproape de cer
Q (Romantic, SUA, 1995) 

15:20 Contrabandă
13 cu ciocolată

(Aventuri, Anglia, 2002) 
Cu: Steven Geller, 
Gemma Jones, Anthony 
Hammer, Martin Jarvis, 
Greg Saunders

17:10 Red Hot Chili Peppers
Live at Slane Castle 

1855 Joe și Max
H (Biografic, SUA, 

2002) Cu: David 
Paynter, Leonard 
Roberts, Til Schweiger, 
Peta Wilson, Richard 
Roundtree, John Toles- 
Bey, David Paymer, 
Jurgen 
Schomagel

20:00 Sti sc-Ble Toscanei 
13 (Comedie, SUA, 2003)

Cu: Diane Lane, Sandra 
Oh, Lindsay Duncan, 
Vincent Riotta, Raoul 
Bova, Mario Monicelli 

2250 Deadwood Ep. 3: 
S Descoperirea 

2250 Alma, mireasa vântului 
93 (Biografic, Marea

Britanie, 2001) Cu: 
Jonathan Pryce, Sarah 
Wynter, Simon 
Verhoeven 

0:30 Korrtroll (Thriller, 
“ Ungaria, 2003) Cu:

Sandor Csănyi, Zoltan 
Mucsi

230 Cercul vidos (Dramă, 
13 Statele Unite ale

Americii, 2003) Cu: 
Douglas Spain 

350 Hoții de tablouri
(Aventuri, Marea 
Britanie, 2004) Cu: 
Cristopher Adllngton, 
Gary Grant, James 
Mathison, Jason Harvey 
Cinema, dnema,
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07:00 Miracole (s, r) 08:00 
Teleshopping 0830 Euro- 
Dispecer 08:35 Medalion 
folcloric 09:00 Ferma 10:00 
Pescar hoinar 1030 împreună 
pentru natură 11:00 H... ora 
Prichindeilor 12:00 Două roți 
12:30 Magazin, IT 13:00 
Atenție, se cântă! 14:00 Casa 
mea 14:25 Poftă bună! (d) 
15:00 Lois și Clark - Noile 
aventuri ale lui Superman (s) 
1650 Secrete regale (d) 1635 
Jurnal cultural 17:00 
Verdict:crimă! (serial) 18:00 
Farmece (serial) 19:00 Seara 
devoratorilor de modă (II) 2050 
Formula 1: Marele Premiu al 
Braziliei (live) 22:00 Jurnalul 
TVR Sport Meteo 22:15 Lege 
și ordine (s) 23:15 Pulbere de 
stele (aventuri, SUA, 1998) 
01:00 Volei feminin: Finala 
Campionatelor Europene de la 
Zagreb 0225 Calea lui Carlito 
(dramă, SUA, 1993, r) 04:45 
Lois și Clark - Noile aventuri ale 
lui Superman (serial, reluare)

07:00 Teleshopping 0730 
Desene aimate 0830 Aventuri 
cu Bob (s) 09:00 Sheena (s) 
1050 Casa noastră 1030 
Teleshopping 11:00 Levintza 
prezintă 1130 Tele RON 1230 
Roseanne (s) 13:00 Pet Show 
1330 Mereu prieteni 1550 
Farsele lui Jugaru 1530 Viață de 
vedetă 17:00 Cronica 
cârcotașilor (r) 1850 Focus 1950 
Guinness - Lumea recordurilor 
2050 Aventurile familiei Vijelie 
2150 Schimb de mame 2230 
Părinți ideali (comedie, SUA, 
1994) Cu: Jon Lovitz, Dan 
Aykroyd 0030 Guinness Lumea 
recordurilor (r)

0650 Micuțul Frijolito (s, r) 
0850 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 Uzurpatoarea (s) 1150 
Al șaptelea cer (s) 1250 Acasă 
în bucătărie 13:00 Sărmana 
Mana (s) 1550 Cristina Show 
1650 Corazon latino 17:30 
Poveștiri adevărate 18:25 
Vremea de Acasă 18:30 
Inocență furată (s) 1930 Pariul 
iubirii (s) 2030 Fetele Gilmore 
(s) 2130 Să vorbim despre sex 
23:45 Cristina Show Invitați: 
Actorii din telenovela „Mama 
vitregă" 00:45 Poveștiri 
adevărate 0145 Corazon latino 
03:15 Muzica de Acasă 04:15 
îndoiala (seriale, reluare)

07:45 Bună dimineața, 
România! 11:15 România 
literară 1250 Realitatea de la 
12:00 cu Cristian Niță 1350 
Realitatea d ta 13:0013:15 Exiși 
deci mănânc! 15:00 Jurnal în 
limba engleză 15:15 Arhitectonic 
17:15 Planeta politică Cu Emil 
Hurezeanu 1850 Realitatea de 
la 18:00 18:30 No Comment 
Oamenii realității 1845 Filiere 
1950 Retrospectiva internă a 
săptămânii 20:15 Capital TV 
2150 Realitatea de la 2150 cu 
Sanda Nicola 2145 Job-uri 2250 
Realitatea de ta 22:00 22:15 
Realitatea sportivă 00:00 
Realitatea de la 00:00

1050 Cheers (s, r) 1030 
Telefonul de la miezul nopții (s, 
r) 1145 Famous. Documentar 
12:15 ProMotor 13:00 Ringul 
(dramă. România, 1985) 1550 
Lumea PRO Cinema 16:00 
Verdict: Crimă (s) 17:00 
Testamentul judecătoarei 1950 
Telefonul de ta miezul nopții 
20:00 Floarea de lotus 2250 
Profiler Psihologia crimei 2350 
Clanul Soprano 00:15 Floarea de 
lotus (comedie, SUA, 1993, r)

10:00 Emisiuni pentru copii 
11:50 Telesport 1250 Telesport 
1350 Știri, meteo 1355 Mesa
jul Bibliei 13:15 Piața centrală 
14:10 Documentar științific 
15:05 Emisiune religioasă 
reformată 1535 La dram 1655 
Dispăruți de-acasă 1625 Nici 
nepoții noștri nu vor apuca să 
vadă 17:05 Stil 1740 Primele 
hoteluri 18:10 Cinecitta 25 
19:05 Planeta albastră 2050 
Știri 2025 Cele două vieți 2155 
Friderikusz 23:00 Știrile serii 
00:15 Telesport

08:00 Programul de știri N24 
1050 Insula copiilor 10:15 
Desene animate 10:30 Insula 
copiilor 11:00 Agenția de 
turism 1130 Automobile 1230 
Sare și piper cu Stela și Arșinel 
1450 Albumul național 1650 
Taxi Driver 17:00 Fotbal: FC 
Național - Jiul Petroșani, în 
Divizia A (live) 1950 24 de ore 
la Național TV 1945 Tara Iu' 
Papură Vouă 20:00 Legătura 
explozivă (acțiune, SUA, 1991) 
22:00 Joc sângeros (SF, 
coprod., 1989) 0050 Legătura 
explozivă (acțiune, SUA 1991, 
r) 0145 Joc sângeros (SF, 
coprod., 1989, r) Cu: Rutger 
Hauer, Delroy Undo

07:00 Cuza, principele unirii 
0850 Calendar ecumenic 0830 
Steaua regelui 0930 La limită 
(2002, r) 1050 Trenul vieții (r) 
12:00 Top Fan X. Videodipuri 
1350 Un nou început 1330 
Emisiune religioasă 1450 
Cascada fermecată (s) 1550 
Briefing (d, r) 1650 Lumea în 
10.000 de minute 17:00 Bay- 
watch: Nuntă în Hawaii (acțiu
ne, SUA, 2003, r) 1950 
Economia în 60 de minute 2050 
Marile speranțe (dragoste, SUA 
1998) 2250 Fashion. Emisiune 
de modă 2230 High Life 23:15 
Pețitoarea 00:15 Știri 0030 
Dracula (d) 0130 înconjurul 
lumii

07:15 Mecanică distractivă (d. 
a.) 07:45 Matineu TV2 10:50 
Pas cu pas (s) 1120 Viața cu 
famiFia ta (s) 11:55 Bucătăria 
lui Stahl 1230 Conan (s) 1320 
Sliders (s) 1425 Knight Rider 
(s) 1525 Noile aventuri ale lui 
Flipper (s) 1625 Vipera zbură
toare (s) 1725 Walker (s) 1825 
J.A.G. (s) 19:30 Știri 20:00 
Jurnal 21:00 Perechea mea e 
starul meu (comedie romantică, 
SUA/Anglia, 1999). Cu: Julia 
Roberts, Hugh Grant 2330 Caz 
murdar (comedie, SUA 1998). 
Cu: Christian Stater, Cameron 
Diaz, Jon Favreau, Leland Orser, 
M-3O Flinhafh /fl

0750 Arca lui Noe (dramă, 
coprod., 1999) 08:45 Dragostea 
învinge totul (dramă, SUA, 
2004) 1030 Clubul dudaților 
(dramă, coprod., 1999) 12:15 
Frankie și Hazel (comedie, 
coprod., 2000) 14:00
Providence (s) 14:45 Arca lui 
Noe (dramă, coprod., 1999, r) 
(II) 16:30 Dragoste învinge 
totul (dramă, SUA, 2004, r) 
1850 Clubul dudaților (dramă, 
coprod., 1999, r) 20:00 
Providence (s) 2150 Crimă cu 
autograf (suspans, SUA 2005) 
22:45 Lege și ordine: Intenții 
criminale (s) 2345 O școală cu 
probleme 0130 Rătăciți în

EUROSPORT
07:15 Motocidism C.M. - Ma
rele Premiu al Malaeziei, la Se
pang. Cursa clasei 125 cmc, 
Cursa clasei 250 cmc (live), 
Cursa clasei Moto GP (live) 
1130 Ciclism. C.M. pe șosea, 
1a Madrid, Spania. Cursa elitei 
masculine (live) 18:00 Tenis. 
Circuitul feminin Sony Eriksson 
- turneul de ta Beijing, China. 
Finala 1950 Motocros. Moto- 
crosul Națiunilor, la Emee, Fran
ța. Clasa Motocros 1, cursa a 
doua 2050 Champ Car 2250 
Fotbal. C.M. de juniori U-17, 
în Peru. Sferturi de finală (live) 
23:45 Știri 00:00 Jocurile 
Olimpice. M2T (Misiune: 
Torino) 0030 Omnisport (r)

TV SPORT
06:45 Teleshopping 07:00 CE 
de Baschet Masculin. 
Semifinala 1, Semifinala 2 
11:00 Enduromaniax 1130 
Formula 3. Eurospeedwtțt 
13:30 Hochei Cut 
Continentală. Steaua București 
- Steaua Roșie Belgrad (live) 
15:15 CE de Baschet Masculin. 
Locurile 5-6 (transmisiune 
directă) 17:00 Golazo 18:00 
Săptămâna de știri 1830 Știrile 
Tv Sport 1950 TV Sport Spedal. 
Derby-ul Dinamo - Rapid 2050 
Super Spania (live) 22:00 CE 
Masculin. Finala mare (live) 
00:00 Campionatul European 
de Baschet Masculin. Finala
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UE vrea 
programe 

CLARA PÂS

• Campanie. Organizația Phoenix Petroșani 
va demara de luni o campanie destinată aju
torării copiiilor proveniți din familii cu pro-

'Vreau să merg la școală" și se dorește o 
conștientizare a importanței frecvenței la 
școală", precizează Gabriela Spitskă, 
președintele OPT "Phoenix". (I.J.)

• Se vinde! Statul român va vinde, treptat, 
întregul pachet deținut la compania RomTe- 
lecom, un prim pas urmând să aibă loc în 
anul 2006. Statul deține 45,99% din 
acțiunile RomTelecom, iar diferența revine 
grupului elen OTE. (C.P.)

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

• ~ js bleme. „Campania poartă un nume sugestiv: 
"Vreau să mera la scoală" si se dorește o

(Foto: EPA)

Inflația anuală din 
I Germania ar putea 

crește, în septembrie, 
— la cel mai ridicat niv- 
V el din ultimii patru 
kB ani, economiștii aver- 
m tizând în legătură cu 
Ei riscul inflaționist 
|B existent în zona euro. 
£ Rata anuală a inflației 
K din Hesse și Saxonia
■ a atins nivelul de
f ! 2.2% - cel mai ridicat 
R f din ultimii patru ani, 
r| respectiv 3,1% - cea 
£ ț mai mare din aproape 
K 11 ani. Comparativ cu 
k | Germania pentru 
i E România, BNR a
■ anunțat, recent, că 
K: ținta oficială privind 
t inflația în acest an a 
R fost revizuită de la 
~ 7% la 7,5%.

România va pupa fonduri comunitare 
după aderare numai dacă onor 
guvernanții de astăzi vor catadicsi să-și 

pună mintea la contribuție și să încro
pească programe de anvergură. Comisarii 
UE avertizează: „Adio, strategii de azi pe 
mâine!" Se cer proiecte serioase, pe ter
men mediu și lung, pe care societatea 
politică și cea civilă să le respecte întoc
mai. Când ne dau 11 miliarde de euro 
încă din primul an al integrării, nu vor să 
ne mai vadă umblând cu cioara vopsită pe 
la Bruxelles. Vor rezultate! Și bine ne fac! 
Pardon,... le fac, lor, celor care sunt 
purtătorii noștri de vorbe ori încropitorii de 
rapoarte roz în capitala europeană:

Fondurile UE, după integrare, vor verii 
cu scopul de a reduce decalajul eco
nomic și social dintre România și restul 

țărilor din Comunitate. Iar noi, cei care am 
primit doar „scumpiri" de vreo15 ani 
încoace, nu vrem să renunțăm la acești 1' * 
bani! Așadar, aviz experților - amatori de 
idei crețe - din multele ministere 
mâncătoare de bani de buget: uitați de 
cafele, bârfe și plimbări și treceți la lucru!

Colectare insuficientă
■ La 22628 de exploa- 
tații de vaci cu lapte 
funcționează doar 7 
centre de colectare.

Loredana Leah_______________
laredana.leah@informmedia.ro

Deva - La ora actuală, în 
județ funcționează șapte cen
tre de colectare a laptelui. 
„Numărul centrelor este insu
ficient pentru a atrage întrea
ga cantitate de lapte existentă 
la producători, dar, din cauza 
distanței mari dintre gos
podării și a cantității' mici de 
lapte pe care aceștia o pot 
livra către centre, sunt zone 
unde nu funcționează nici un 
centru de colectare. în luna 
iulie, doar 659 de producători 
livrau laptele la procesatori”, 

spune Camelia Manole, direc
torul Unității pentru Amelio
rare și Reproducție în Zoo
tehnie. Pentru ca un centru 
de colectare a laptelui să fie 
rentabil, producătorii ar tre
bui să asigure zilnic o canti
tate de cel puțin 3000 litri de 
lapte, ori având în vedere ca
litatea biologică â animalelor 
existente la ora actuală în 
gospodăriile oamenilor, acest 
lucru este aproape imposibil 
de realizat.
Posibilități sunt dar...

Agricultorii hunedoreni 
livrează lapte pentru cei mai 
importanți procesatori de 
lapte din țară care ar fi dis
puși să doteze centrul cu tan
curi de răcire a laptelui și 
chiar să înființeze o minifa- 
brică de procesare a laptelui. 

Totul șe lovește însă de 
imposibilitatea producătorilor 
de a asigura, constant, o can
titate de cel puțin 3000 1 
lapte/zi. „Cantitatea medie de 
lapte/cap de vacă pe care 
producătorul ar trebui să o 
obțină pentru a fi eficient este 
de 20 1, iar acest lucru poate 
fi posibil doar în condițiile 
achiziționării unor animale 
de înaltă valoare biologică”, 
spune Ion Simion, directorul 
DADR Hunedoara.

Rentabil de la 3000 litri/zi

Sprijin IT
Aninoasa (I.J.) - Prin 

programul „Economia 
bazată pe cunoaștere”, 
inițiat de Guvern, prin 
Ministerul Comunicații
lor și Tehnologiei Infor
mației, în Aninoasa va fi 
introdusă o rețea de 
comunicații și servicii 
IT de integrare realizată 
cu sprijinul BM. „Fondul 
alocat proiectului este de 
74 milioane USD și va 
contribui la extinderea 
accesului la tehnologiile 
moderne informaționale 
și de comunicații”, decla
ră Ilie Botgros, primarul 
orașului Aninoasa. între 
beneficiile proiectului se 

«iiumără și adoptarea 
soluțiilor iriovatiye în 
mediul de afaceri local.

Germania după mai multe luni de 
supraveghere. Polițiștii au găsit asupra lor 
1,3 milioane de dolari și mai multe arme.

(Foto: EPA) j

Au furat, dar n-au luat Fonduri pentru IMM-uri
■ După ce s-au chinuit 
cu butoaiele de moto
rină, hoții au abando
nat „prada" în porumb.

Șoimuș (D.I.) - Mai multe 
persoane au spart, în noaptea 
de miercuri spre joi, depozi
tul de carburanți al asociației 
agricole „Unirea” din comuna 
Șoimuș, de unde au sustras 
două butoaie cu 475 de litri de 
motorină. Acestea au fost 
transportate în lanurile de 
porumb din apropierea fostu
lui CAP din localitate, unde 
motorina a fost golită în 

recipiente de câte 60 de litri 
care însă, nu se știe din ce 
motiv, nu au mai putut fi 
transportate de către hoți. 
„Am chemat poliția și 
oamenii din asociație și am 
căutat prin porumb până le- 
am găsit, că le-au ascuns 
departe, la 50-60 de metri de 
drum. Probabil, aveau de 
gând să vină să le la în 
noaptea următoare, dar nu au 
mai apucat”, ne-a spus Iorgu 
Bălăoiu, președintele aso
ciației „Unirea” din Șoimuș, 
care s-a declarat gata să orga
nizeze pânde pentru 
prinderea hoților.

București (C.P.) - Agen
ția pentru IMM a alocat 
încă 400.000 lei noi pentru 
susținerea activității de 
export a IMM, datorită 
numărului mare de cereri, 
în aceste condiții din data 
28 septembrie va fi reluată 
depunerea dosarelor pentru 
obținerea acestei forme de 
sprijin financiar. Pot bene
ficia de alocații financiare 
nerambursabile pentru pro
movarea exportului soci
etățile comerciale și cele 
cooperative cu capital inte
gral privat, care nu au 

datorii la bugetul de stat și 
la bugetele locale și a căror 
cifră de afaceri nu depă
șește 8 milioane de euro. O 
firmă nu poate primi mai 
mult decât echivalentul a 
60% din valoarea fiecărei 
cheltuieli eligibile efectu
ate, exclusiv TVA, dar fără 
să depășească plafoanele 
maxime stabilite pentru 
fiecare activitate eligibilă și 
în limita sumei maxime de 
12.000 de lei noi pentru un 
beneficiar. Termenul limită 
de depunere a dosarelor 
este 15 octombrie 2005.

Cuvântul fibeir vă recomandă
-j i J y J jj J-j .i i j j

Conopidă > 19900lei/kq (Artima)
Ceapă 79200 lei/kq (Artima)
Castraveți 13900 lei/kq (Artima)
Struquri 25900 lei/kq (Billa)
Zacuscă cu ciuperci 23500 lei/borc.l 300 qrame (Billa)
Gem 27900 lei/borc. 400 grame (Billa)

11.DECEBAL 0,120 4

TIHIIACTn BOBSIBRK » "w t

Variație 
icț)(%) 

+1,06

Preț 
litere (lei/< 
0,47601,

Societatea
înch

SNP PETROM
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,6400 +2,48
3. TIV 0J3850 -1,67
4. BRD 13,100 +1,55
5. IMPACT 0,4280 0
6. AZQMUREȘ 0,3200 .. +1,27.....
7. “anISIqiice iași 0,8700 +1,75 '
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRC)
0,1160 +4,5

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5250 -2,78

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Taxă pe viciu
București (C.P.) - Ministrul 

Sănătății, Eugen Nicolăescu, 
a anunțat, ieri, că pe țigări, 
băuturi alcoolice și cazinouri 
se va pune “taxa de viciu”, 
din această resursă fiind pre
conizat a se obține resurse 
bugetare de circa 200 de mi
lioane de euro pe an. Acesta 
a precizat că încasarea aces
tor taxe se va face la pro
ducătorii și importatorii 
primelor produse. Ministrul 
Sănătății a afirmat că nu are 
o estimare asupra procentului 
care să fie perceput la cazi
nouri, însă estimează taxe de 
un euro pe pachetul de țigări 
și sume diferențiate pentru 
băuturile alcoolice. Astfel, se 
preconizează ca pentru 
băuturile alcoolice sub 250 de 
mililitrii să se perceapă o 
taxă de 0,5 euro pe sticlă. 
Ministrul a confirmat că aces
te taxe vor duce la scumpirea 
produselor.

5.ALHunedoara Evelin muncitor plantații ți amenajare zonă verde 26 30 septembrie 2005

iSASiTE
1 *'»**.’t|/ »*«v'l5ț ’.• ■ *
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Agenția locală Denumire Calificare Număr locuri Data limită

1. AL Deva As® fitter tâmplar universal 2 30 septembrie 2005 ■■

2.AL Deva Mon Alis spălător autovehicule 1 5 octombrie 2005

3. AL Hunedoara BTG IntemationaI tehnician electromecanic 4 30 septembrie 2005

4.AL Hunedoara Odiseea 2002 operator calculator electronic ți rețele 2 30 octombrie 2005

COTATU VALUTARE
Cursul de referință al BNR în data de 24 septembrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5692 2,9427 5,2573

Cursul valutar practicat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

C V C V ■. • -
Banc Post 3,5600 3,6100 2,9300 2,9800 5,2500 5,3100
BRD 3,5550 3,6250 2,9150 2,9950 5,2170 5,3640
Banca Transilv. 3,5400 3,6100 2,9201 2,9901 5,2182 5,3132
Raiffeisen Bank 3,5150 3,61000 2,8750 2,9750 5,1600 5.3500

Cursul valutar practicat de casele de schir jat din ■

Star Exchange 3,5200 3,5800 2,9000 2,9500 5'0000 5,3000
Herdan Exchange 3,5300 3,5700 2,9100 2,9500

mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
mailto:laredana.leah@informmedia.ro
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Anunțurile de mică publicitate pe nil 
Cuvântul Liber pot fi depuse in cutate 
speciale instalate în următoarei» 
puncte din Deva:

L Comtim: ■ E
2 Stația de autobuz Orizont- Micro < 
15;
3. Galeriile de Artă Forms 'j.?;
4 Alimentara Dacia; .
5. Intersecția Zamfirescu - Bdul 
Decebal.

Anunțul tău 
e gratuit

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

TA!

stilul de■ta.I Decembrie, hr. II

(29690)

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

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

AGENȚIA IMOBILIARA 
MIMASON 

vă așteaptă în Deva 

pe Aleea Salcâmilor, 

bl. 41, parter tan 

(lângă Lie. Auto) »

Tel. 230324, 206003. 11

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

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(29688)

WL1ARĂ |
£

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

< 223400
< 0723/020207 
<0740/914688

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

(19693)

AGENJ1A IMOBILIAR A 
„PARTENER" 

Hunedoara, Bd. Republicii, 
nr. 18 (de garft)

.■ Tel. 0254/718833:0740/130413 
,, \ • 0720/542223

email: MrtsnfltJKlgpMBanal.ro
HILDV. DE ÎNCREDERE!

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cel mai scurt timp!

_________________________

Aran im urat wjam
~ J...... Z.. ...............

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

AGENȚIA IMOBILIARĂ

tfONOMi
1,1 i.l»,

CASA
T«i.FaJcO254.211.075 1____ • deva, 
0720.130.557 g^ui oecebal BU09,tLt 
0747.779.751 clădirea romartaL. ___ .____ . _• ,»z

PRIMA- INVEST

LIDER IMOBILIAR 
ATESJAT Si LICENȚIA T

AoA^BLANCA

■

AGENȚIA IMOBILIARA Garant Consulting
11 ani de experiența

j v.AW fjrjtrt ro'U>ntn^ de I

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

' «M
■■tal

-. ■ a ■

http://www.casabetania.rdsllnk.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
MrtsnfltJKlgpMBanal.ro


• Gol din fair-play. Jan VertongHiei^t^iar- 
cat din... fair-play un gol-pentru echipa a" 

udoua a lui Ajax, în meciul din Cupei
Jblandei, în fața formației Cambuu^ 
* cu scorul de 1-1. Vertonghen a trIKBS 

poarta oaspeților, pentru a le di ilc 
dar acesta s-a dus direct în poartă, 
că portarul nu era atent. (C.M.)

• Bere anti-campioni. Un producător de 
bere german a anunțat că va oferi gratuit 
10.000 de litri de bere fanilor primei.echipe 
care va reuși să învingă campioana Băyern 
Munchen în actuala ediție din Bundesliga. 
Bayern a câștigat ultimele 15 meciuri dispu
tate în campionat, fiind lideră. (C.M.)

Deva (C.M.) - Programul etapei a Vit-a: „arncătă: FCM 
Bacău - Farul; Pandurii Târgu tiu - Gloria; Oțelul - CER Cluj; 
FC Argeș - FC Vaslui; Poli Timișoara - Sportul} duminică: 

Poli lași - Steaua București; FC Național * JMjI i -roșani 
(ora 17.00 - Național TV): Dinamo - Rapid.l!£ ____

Jiul vrea să spargă „banca"

Etapa a VHI -a, 1-2 octombrie: Steaua - FCM Bacău; «B
- Poli lași; Gloria - Dinamo; CFF Mi - Pandurii Tg. jfc 

Sporțul - Oțelul; Jiul Petroșani - Poli, Țințișoara: FC Vaslui
- El Național; Farul - R fgeș.

----------- --
.-fjaK».-;____ .

1. Steaua , < v 6 ■ 4 2 0^
2. Dinamo 4 '■ r 1 '13 !
3. Farul Constanță 6 4 i 1 13
4. CFR Clui 6 3 3 0 17-3 12
5. FC Național 6 4 0 2 W 12 :
6. Sportul 6 2 3 1 D-Z„ 9
7. Rapic 6 2 3 1 s-r 9'
8. BEAfgțȘ' 6 2 3 1 .8-6,. 9
9. Poli lași * 6 3 0 3 9-
10. Poli Timișoara 6 2 2 2
8. fWSațăMf-’W

13,'Ws^W^
14. WWMta«&
15. FC Vaslui 6 0 1 5 t
16. Pandurii 0 0 6 2-12 . 0 !j

■ Chirilă vrea puncte 
din meciul cu FC Națio
nal pentru a debloca 
primele jucătorilor.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
c4jrian.marinu1@lnformniedia.ro

Petroșani - Loviți exact 
acolo unde-i doare mai tare, 
respectiv la propriul buzunar, 
de penalizările dictate de 
patronul Alin Simota, după 
înfrângerea eu FC Argeș, 
jucătorii Jiului par hotărâți 
să se reabiliteze chiar în

României cu FC Bihor și fap
tul că finanțatorul clubului le- 
a blocat primele de joc până 
în momentul în care vor fi pe 
zero în clasamentul adevă
rului au readus, vrând-ne- 
vrând, optimismul în tabăra 
Jiului.
Dezinvolți in deplasare

Antrenorul Ionuț Chirilă 
nu se mai plânge de valoarea, 
tradiția, ori excelentul joc de 
contraatac al adversarilor, ci 
pedalează pe dezinvoltura ele
vilor săi în jocurile din depla
sare. „Am demonstrat că în

vom scoate un rezultat bun, 
chiar dacă nu voi putea con
ta pe serviciile a doi oameni

meciul de duminică cu FC*- deplasare avem-un moral bun 
Național. Victoria din Cupa;’” Și de aceea sjhit convins că

de bază, Claudiu Drăgan și

Ionuț Voicu. Mergem în Co- 
troceni să scoatem un rezul
tat bun, chiar să câștigăm”, 
a spus tehnicianul.

Dumînioă, ora 17,00 - NaȘonal TV
Jiul la București: 15 13 11 ■' 11-33 .
Jiul ta Petroșani: 15 10 2 3 27-14
Palmares general: 30 11 5 14 38-47
Primul meci: 0-0 ta Eugeni, în 20 martie 1955
Scor maxim* 5-1 în. 1956 și 4-0 în 1997, ambele ta București
Singura victorie a petroșănenilor pe terenul bancarilor: 2-1, în 15 mai .1977, 
pe stadionul „Republicii"
Ultimul meci jucat în Cotroceni: 3-0, îh j 1 martie 1998 ■ -
Arbitri: Sorin Corpodean (Alba lulta) - c^fitru,. Aurel Onița (Constanța) și
Daniel Burioki (Galați) - asistenți. ^ciunșșci (km.. Vâlcea; - rezervi.
Observatori: Florin Verigeanu-Tjirtiî VȘtasi), C-riri Gîieorghe (Suceava).

Marian 
Muntean

ClPRIAN MARINUT
cipri an. marin utginformmedia.ro

Jucătorii FC CIP înainte de meci

■ Echipa 
mește replica unei nou 
promovate fără com
plexe de inferioritate.Va fi „faultată" Cetate?

Deva (C.M.) - Cetate Deva pare decisă să 
continue războiul cu FRH în ciuda lovi
turilor sub centură încasate prin intermediul 

arbitrilor în primele trei 
etape ale Ligii Naționale. 
„După meciul cu Tomis nu 
ne mai sperie nimic, chiar 
dacă persoane oneste din 
cadrul FRH mi-au atras 
atenția că se urmărește re
trogradarea echipei mele. 
Căutăm rețete de pregătire și

joc nu doar împotriva adversambr, iei 
împotriva arbitrajelor ostile și sper că vom 
reuși să stricăm planurile caracatiței din 
FRH”, afirma Marian Muntean, președintele 
clubului Cetate. Conștientă că înfrângerile 
de până acum nu au fost reale, echipa 
deveană e optimistă în privința jocului de 
sâmbătă, din deplasare, cu HCM Roman. 
„Valoric suntem peste echipa antrenată de 
Liviu Paraschiv. Știu că arbitrii delegați la 
joc, Ciuncan și Belu (ambii București n.r.) 
sunt găzdari, dar sper să nu le dăm ocazia 
să le favorizez pe gazde și să învingem”,-pre
ciza oficialul devean.

Deva - FC CIP și adversara 
sa de azi, United Galați, au 
strâns același număr de 
puncte (șase) după primele 
trei etape, deși echipa de
veană e vicecampioană națio- 
nal$, iar formația de la 
Dunăre se află abia la primul 
sezon în Divizia A. în ciuda 
acestei “egalități temporare”, 
FC CIP rămâne însă favorită 
autoritară în întâlnirea din

Etapa I_____ _________ _
United Galați - Pandurii 4-1
Muhlbach Sebeș - FC CIP 0-5
Etapa a #_^a____________ ___
FM Constanța - United 8-4
FC CIR - Clujana Cluj 10-3
Etapa a III - a ______
Unitei Galați - Clujana 3-2
Energo. Craiova - FC CIP 3-2

tre cele două formații, pro
gramată duminică, de la ora 
18.00, la Sala Sporturilor din 
Deva.
Evitarea greșelilor

Marius Rupacici, antreno
rul FC CIP, afirma că pentru 
a învinge echipa sa nu tre
buie să repete erorile din par
tida pierdută etapa trecută la 
Craiova cu Energocon- 
strucția. “Am analizat meci
ul împreună cu jucătorii și 
am identificat unde s-a greșit. 
Pe lângă lipsa de șansă, am 
observat și o slabă concen

trare la finalizare care ne-a 
costat și pe care va trebui să 
o combatem începând cu par
tida de azi”, preciza Rupa
cici. în privința adversarilor, 
tehnicianul devean nu s-a 
arătat foarte îngrijorat. “în 
afara faptului că sunt 
bătăioși și pun osul la 
duelurile directe pentru 
minge nu știu foarte multe 
despre ei, pentru că nu am 
avut de unde să aflu. Oricum, 
noi abordăm meciul cu 
încredere și cred că ne vom 
impune fără probleme”, 
spunea Rupacici. .

Deplasări dificile
Hunedoara (C.M.) - 

Mșciurile din runda a 
^ isea nu se anunță deloc 

lejere pentru cele 2 
- echipe hunedorene din 
Divizia B3. Corvinul 2005 
are o misiune aproape 
&n£|Osibflă h FCM Reși
ța, întrucât gazdele nu-și 
permit pași greșiți pe 

. teren propriu. Trupa lui 
Petcu e obligată să se 
bată pentru un rezultat 
bun, pentru că e într-o 
situație foarte dificilă în 
clasament. Minerul Lu
peni pare a se afla în fa
ța unui examen mai lejer, 
decât al Corvinului.

Dej- Minerul

| Sâmbătă 24 septembrie:
I • gaz Metan Mediaș- Li

berty Salonta; ȚC Bihor 
Oradea- ISC Turzii; FCM 
Reșița- Corvinul 2005; 
Unirea

’ Lupeni; CFR Timișoara- 
Apulum A.I.; Unirea Sân- 
nicolau M.- Gloria. II 
Bistriță; Olimpia S.M.- U. 
Cluj UTA Arad - stă.

53% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Pret/ziar pentru abonament lunar

27 bani
CUM TE ABONEZI?

(2.688 lei vechi)
r

cr

Preț/ziar pentru abonament anual

I 22 bani (2.248 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești
cel mai complet supliment 
de televiziune.

N flL
■TV

Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

v

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

Numele

Prenumele

o

IM

Abonamente

■ ’ ' 7 ' •

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
■

■ * î'V'-.-'/i'r
■  ; ■ ■ -

Bl.

Localitatea ■ . ■ . ■-

Telefon (opțional)
■ ■ <7-

Strada

Nr.

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

o

■ ■

mailto:c4jrian.marinu1@lnformniedia.ro
utginformmedia.ro
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• în miniatură. Fabrica japoneză de jucării 
Bandai va lansa, în luna octombrie, în Marea 
Britanie, o păpușă care îl reprezintă pe fot
balistul echipei Manchester United, Wayne 
Rooney, informează cotidianul The Sun. 
Păpușa are 30 de centimetri înălțime, brațe 
și picioare mobile.(MF)

Fără Pistone
Liverpool (MF) - Fun

dașul echipei britanice 
Everton, Alessandro Pis
tone, a fost operat, joi, 
în Statele Unite ale A-
mericii, la genunchiul 
drept și va lipsi tot se
zonul, a anunțat cotidi
anul Gazzetta dello Sport. 
Fotbalistul italian, în 
vârstă de 30 de ani, s-a 
accidentat la ligamente
le încrucișate ale genun

Cosmln Contra

chiului drept în partida j 
disputată cu formația I 
Bolton Wanderers, din ; 
etapa a Il-a a campionâ- ‘ | ■
tului englez.

„Cu siguranță, Ale
ssandro Pistone nu va
mai putea evolua în a- i 
cest sezon”, a declarat 
Alan Rathbone, fiziote- I 
rapeutul echipei britani
ce. Everton va întâlni,
joi, pe teren propriu, 
formația Dinamo Bucu
rești, în manșa secundă

ma manșă, 
Dinamo s-a 
impus, aca
să, cu sco
rul de 5 - 1.

a primului tiu- al Cupei 
UEFA. în pri

Pe tușă
București (MF) - Fot
balistul Cosmin Con
tra nu va evolua în 
meciul pe care 
Getafe 11 va susține în 
compania formației 
Atletico Madrid, în 
etapa a V-a a campi
onatului Spaniei, de
oarece în contractul 
său există o clauză 
prin care i se inter
zice să joace împotri
va formației de la 
care este împrumu
tat, informează Mar
ca. Contra a fost 
împrumutat pentru 
un sezon de la Atleti
co Madrid la Getafe 
și a afirmat că rar 
plăcea să joace, deși 
știe că acest lucru nu 
este posibil. „Până la 
un anumit punct 
este normal acest 
lucru, mai ales că alți 
jucători împrumutați 
sezonul trecut le-au 
marcat goluri, însă 
un fundaș ca mine 
are mai puține posi
bilități de a înscrie", a 
afirmat Contra.

Coșmar pentru Woodgate
■ La revenirea sa în 
echipa Realului, fundașul 
englez a marcat un au
togol și a fost eliminat.

Madrid (MF) - Revenirea pe 
teren a fundașului Jonathan 
Woodgate, după o absență de 
aproape un an și jumătate, 
s-a transformat în coșmar, joi 
seară, pentru jucătorul en
glez, care a marcat un auto
gol și a fost eliminat în me
ciul câștigat de echipa Real 
Madrid, cu scorul de 3 - 1, în 
fața formației Athletic Bilbao.

lui, din etapa a IV-a a cam- pa mea a revenit și a câștigat.După o perioadă de 17 luni în 
care a stat departe de terenul 
de fotbal din cauza unei acei- • 
dentări la coapsa stângă, fun-

MS sâHt foarte rău că- am marcat 
împotriva echipei mate. Bar impor
tant este că echipa mea a câștigat

Jonathan Woodgate................. -....w 
dașul Jonathan Woodgate a 
beneficiat de încrederea an
trenorului Vanderlei Luxem- 
burgo, însă el nu a participat 
cu adevărat la victoria Realu-

pionatului Spaniei.
Fundașul englez, îh vârstă 

de 25 de ani, a devenit primul 
jucător care a marcat un au
togol în acest sezon, în cam
pionatul Spaniei, atunei când 
a încercat să intercepteze un 
șut al bascului Joseba Etxe- 
berria, în minutul 24 a par
tidei desfășurate joi seara, la 
Madrid.
Mustrări de conștiință

„Mă simt foarte rău că am 
marcat împotriva echipei me
le. Dar important este că echi-

Este o victorie foarte impor
tantă”, a explicat jucătorul 
englez,’ după terminarea par
tidei disputate la Madrid, joi 
seara. Fundașul Jonathan 
Woodgate nu va putea evolua, 
duminică, în partida cu De- 
portivo Alaves, deoarece a 
primit al doilea cartonaș gal
ben și a fost eliminat, în ur
ma unui fault asupra acelu
iași Etxeberria.

„Recunosc că primul carto
naș a fost meritat, dar al doi
lea nu. Este păcat”, a precizat 
Jonathan Woodgate.

Rămâne pe primul loc
Madrid (MF) - Australianul Michael Ro

gers și-a păstrat titlul mondial, după ce a 
câștigat cursa contra cronometru din cadrul 

Campionatelor Mondiale de 
ciclism pe șosea, joi, la Ma
drid, a anunțat site-ul ofi
cial al competiției. Rogers, 
în vârstă de 25 de ani, care 
a parcurs cei 44,10 kilometri 
în 53 de minute, 34 de se
cunde și 49 de sutimi, i-a 
devansat pe spaniolul Jose

Ivan Gutierrez și pe elvețianul Fabian Can- 
cellara, ambii întârziați cu 23 de secunde, 
dar departajați la sutimi de secundă. Aus
tralianul a stabilit un nou record, fiind pri
mul ciclist care a câștigat de trei ori titlul 
mondial în proba de .coutracronometru.
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Levander Johnson

Lovituri fatale în ring
■ La cinci izile1 după în-
tâlnirea cu Jesus Chavez, 
pugilistul Levander John
son a decedat la spital.

Las Vegas (MF) - Pugilistul 
american Levander Johnson 
a murit, joî, la Centrul medi
cal universitar din Las Vegas, 
la cinci zile după ce a făcut 
o hemoragie cerebrală în tim
pul luptei cu mexicanul Jesus 
Chavez, pentru titlul mondi
al IBF, la categoria ușoară, au 
anunțat surse medicale, citate 
de AFP. Potrivit lui Bill Pe
llegrino, șeful infirmierilor de 
la Centrul medical, Johnson 
a murit, joi după-amiază, în 
timp ce se afla la secția de te
rapie intensivă a spitalului 
din Las Vegas. Pellegrino a 
menționat că nu se știe cauza 
exactă a decesului, fiind posi
bilă efectuarea unei autopsii 
în zilele următoare. în repriza 
a 11-a a meciului pierdut, 
sâmbătă, contra mexicanului

Jesuș GhayeiS, Johnson, deți
nătorul titlului MtaMat 
putut să schițeze nici un gest 
pentru a se apăra, arbitrul 
oprind partida.
Prea târziu

Johnson, în vârstă de 35 de 
ani, a reușit să coboare sin
gur din ring înainte, de a-și 
pierde cunoștința și de a fi 
transportat la spital.'unde a 
fost operat de medicul Bill 
Smith. Smith l-a operat pe 
pugilistul american timp de 
90 de minute, perforându-i cu
tia craniană pentru scăderea 
presiunii cerebrale și pentru 
a extrage un cheag, de sânge 
din creierul pugiltetWfi" '-

Johnson a fost plasat apoi 
în comă artificială. Chavez 
s-a dus la spital, pentru a fi 
alături de Johnspn. „Am toată 
compasiunea față de Levan
der Johnson și de familia sa. 
Este foarte dur când te gân
dești că se poate întâmpla așa 
ceva”, a subliniat Chayez.

Primul demis
Anvers (MF) - Antre

norul Marc Brys a fost 
-“iSemis de la conducerea 

tehnică a formației Ger
minai Beerschot Anvers 7 
și a fost înlocuit de com
patriotul său Jos Daer- 
den. Brys este primul an
trenor demis în campio
natul Belgiei în acest se
zon. Germinai Beerschot 
Anvers, învinsă du sco
rul de 3-0, miercuri, de 
Cercle Bruges, ocupă lo
cul 16 în campionatul 
Belgiei, cu patru puncte 
în șapte meciuri.

Clubul din Anvers va 
juca, joi, cu Olympique 
Marseille, în manșa se
cundă a primului tur al 
Cupei UEFA. Marc Brys, 
în vârstă de 43 de ani, 
antrena echipa GB An
vers din 2003. Sub con
ducerea sa, Germinal a 
câștigat Cupa Belgiei.

Milan Baros este incert
Birmingham - Potrivit site-ului Anano- 

va, atacantul echipei Aston Villa, Milan Ba
ros, se pregătește intens pentru a fi apt pen
tru înfruntarea de azi cu Chelsea. Interna
ționalul ceh nu a mai participat la antrena
mente după ce marți a suferit o accidentare 
la tendonul lui Achile.

în cazul în care Baros nu va putea intra 
pe teren, antrenorul O'Leary va trebui să se 
bazeze în atac doar pe Juan Pablo Angel, 
având în vedere că o întindere de mușchi 
l-a trimis pe Kevin Phillips pe lista jucă
torilor indisponibili. „Milan a primit o lovi
tură in tendon și a acuzat dureri miercuri. 
Nu a participat nici la antrenamentul de joi, 
dar sperăm că situația lui se va îmbunătăți. 
Altfel toate planurile mele vor fi date peste 
cap”, a declarat O'Leary.

Milan Baros se pregătește intens.

10.000 de lire pentru un gol
■ Primul jucător care va 
înscrie în poarta lui 
Chelsea va fi premiat de 
ziarul The Sun.

București (MF) - Cotidianul 
The Sun a lansat, ieri, o cam
panie de încurajare a adver
sarelor echipei Chelsea, ofe
rind 10.000 de lire sterline pri
mului jucător care va marca 
un gol în poarta formației lon
doneze, in campionatul Angli
ei. Jurnalul britanic s-a asoci
at, pentru această inițiativă, 
cu firma de pariuri Betfair și 
scrie că jucătorul care va ob
ține recompensa de 10.000 de 
lire sterline trebuie să doneze 
această sumă unei fundații.
Chelsea joacă astăzi

„Nici un jucător nu a reușit 
să înscrie împotriva echipei 
lui Jose Mourinho din luna 
mai - aceasta înseamnă 713

minute de acțiune sau 136 de 
zile. însă vedetele de la Chel
sea nu trebuie să aibă spe
ranțe în privința obținerii 
recompensei - autogolurile nu 
se pun”, notează The Sun.

Chelsea va juca; astăzi, cu 
Aston Villa, în etapa a Vll-a 
a campionatului englez. în ca
zul în care formația din Bir
mingham nu va reuși să în
scrie, la meciul din etapa ur
mătoare, cu Liverpool, recom
pensa pentru primul gol în 
poarta echipei Chelsea va fi 
de 12.000 de lire sterline.

Recompensa va fi mărită cu 
2.000 de lire sterline la fiecare 
etapă. Dacă Chelsea va reuși 
să nu primească nici un gol, 
până la finalul sezonului re
compensa va ajunge la suma 
de 72.000 de lire sterline. Până 
în prezent, în șase etape, 
Chelsea a marcat 12 goluri și 
nu a primit nici unul, acu
mulând 18 puncte.

Echipele
Greciei și 
Franței au 
obținut califi-



sâmbătă, 24 septembrie 2005 MICĂ PUBLICITATE /9

Felicitări (67)
• CoiKthii GrtdHței Nr. 1 ■ 3, G. Barițiu urează 
doamnei Morar Ramona un călduros, .La mulți 
ani" și împlinirea tuturor dorințelor, cu ocazia 
aniversării zilei de naștere.
• Cu ocazia aniversării zilei de naștere, stimată 
doamnă Morar Ramona, vă urez multă sănătate, 
fericire și un sincer „La mulți ani". Viorel Crișo- 
veanu
• Mătușa EMsabeta Muntean din Băcia și 
străbunica Maria Neag din Chișcădaga urează 
un călduros „La mulți ani" și sănătate scumpei 
lor nepoate Nadina Maria Dubar, la aniversarea 
zilei de naștere.

■ sănătate, fericire și un călduros „La 
, _ilți ani" transmitem scumpei noastre nepoțele 
nadma Maria Dubar, din partea bunicilor Avram 
și Viorica Dubar, din Chișcădaga.
• Tot ce este mai frumos pe lume la împlinirea 
frumoasei vârste de 15 ani, din partea părinților 
Mirel și Mariana Dubar, fiicei lor Nadina Maria. 
„La mulți ani!"

Vând ap. 2 camere (03)
■ contrai Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• decomandate, 57 mp, balcon, ocupabil 
imediat, Deva, Bdul 22 Decembrie, zona Spital, 
etaj intermediar, preț negociabil. Tel. 
0745/888619,227661, seara.

• deconandate, centrată termică, balcon închis, 
parchet Orăștie, bl. 28 ap. 72, preț negociabil. 
Tel. 244123,240140.
• decomandate, gresie, faianță, parchet 
lamelar, centrală termică, 2 balcoane, termopan, 
zona Lido, preț 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/290024.
• decomandate, parchet, balcon 4 m, 
contorizări apă și gaz, Deva, 1 Decembrie, preț 1 
mid. lei, negociabil. Tel. 0724/218049.

• decomandate, parter, centrală termică, 
scurgere separată pardoseală brad, lăcuită 
gresie, faianță bun pentru birouri, cabinete, 
sedii, zona gării Deva. Tel. 220211, orele 9 ■ 13, 
217888, orele 18-21.
• Deva, AL Moților, etaj 1,34 mp, bloc cărămidă 
instalații sanitare noi, parchet, gresie, faianță 
contorizări, cheltuieli întreținere mici, preț nego
ciabil. Tel. 227698,0742/564654.

• Deva, Bălcescu, bloc de cărămidă vedere în 2 
părți, parchet contorizări, preț 890 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0745/666447.
• Deva, Bălceicu, decomandate, contorizări, 
parchet vedere în 2 părți, bloc cărămidă 60 mp, 
preț 900 milioane lei, negociabil. Tel. 
0744/235542.
• Deva, Bdul Dacia, circuit bloc de cărămidă 
parchet lamelar, gresie, faianță preț 700 
milioane lei, negociabil. Tel. 0744/235542.

• Hunedoara, central, etaj 1, superfinisat, 
centrală termică în garanție, ocupabil imediat 
preț convenabil și negociabil, accept credit 
bancar. Tel. 0722/972981.

• Deva, Gojdu, gresie, faianță parchet 
termopane, bine întreținut, preț 1 mid. lei, nego
ciabil, fără intermediari.Tel. 0254/211926.

• Huiedoara, Piața Eliberării, decomandate, 
centrală termopane, preț negociabil. Tel. 
0746/031037.
• îmbunătățiri, Deva, zona Micro 15, preț 580 
milioane lei, negociabil. Tel. 0744/835494, 
0745/393719.
• ugMt, decomandate, gresie, faianță centrală 
termică termopane, balcon închis, vană pe colt 
Deva, zona Dorobanți. Tel. 0742/290024.
• isgent, Deva, Liliacului, semidecomandate, 
etaj 1, preț 103.000 ron. Tel. 0727/066092.

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro 
Informații: O724-22-O3-65
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• urgenț semidecomandate, etaj 1, balcon, 
vedere în 2 părți, ocupabil imediat Deva, 
Kogălniceanu, preț 95.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661.
• semidecomandate, bloc de cărămidă etaj 2,2 
focuri gaz, apometre, balcon închis, preț 720 
milioane lei, fără intermediari. Tel. 0723/395077.
• urgent decomandate, centrală termică 
gresie, faianță parchet lamelar, Bdul Decebal, 
preț negociabil. Tel. 0724/218049.

• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică preț 
28000 eu no, tel. 0723/251498 232808 0788/165702. 
(Fiesta Nora)

• zona Decebal, piață dec., et. 1/4, boxă 
centrală termică balcon mare închis, termopan, 
parchet stare f. bună ideal pt închiriat la un preț 
bun, zonă liniștită preț 150.000 RON, tel. 
0723/251498,232808,0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona M. Viteazul, et. 3, dec., contorizări, 
balcon, bloc de cărămidă preț 116.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Uneralu, dec., et. 1, bloc de cărămidă 
50 mp, balcon, contorizări, parchet faianță preț 
83.000 RON, tel. 0723/251498 232809,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, dec., 54 mp, parter, la stradă 
bun și pentru spațiu comercial, gaz 2 focuri, 
apometre. repartitoare, posibilitate de 
cumpărare uscătorie, vedere în două părți, preț 
135.000 RON, neg., tel. 232809. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalică parchet gresie, faianță apometre. gaz
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 0745-302200,232808 
0788-165703. (Fiesta Nora)

• zona Uzo Balcan. vedere la stradă etaj 4, 
semidec., balcon, parchet fără modificări, tip 
standard, preț 50.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (Fiesta Nora)
• urgent sdec, Al. Armatei, liber, curat lavabil, 
izolat, apometre, contorizări, preț neg., tel. 
0740/173103.206003. (Mimason)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil., neg. Teii. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)

•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomarltlate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)

•zona Micto 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg.Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)

•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 Zamfirescu, 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., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)

• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

• urgent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg„ tel.43745/253662,211587. (Evrika)

RăhofagB

1(29662)

straturi

Relații la 
telefonul 
241505.

tA UȘI/S GĂSIȚI

Ei Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1
(lângă fosta piață a rugilor). 

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine șl minerale - suplimente nutritive - produse naturiste 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice

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

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00

Relații la telefonul: 219749 £
Programul “inimi pentru inimi"

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

FARMACIA TACOMI
Situată în Deva, Aleea Transilvaniei, 

w bl. 7, parter.
ERA: Tel: 211.949

a de "vitamine ^produse
b ^produse pentru copil

tehnlco-med leale ^produse £
"Tealuri cosmetice £

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

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat. Programul “inimi pentru inimi’’

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

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

V6 oforâ foafă gama d» midicammfo
♦ vitamine șl minerale ♦ suplimente nutritive

♦ produse naturiste ♦ceaiuri ♦ produse pentru 
copil ♦ produse cosmetice

firâr îunlArineri: O8.OO-2O.S0....... -jS
_________ wl “"________ sâmbătă: 08.00-14.00 |

T j-.v

- situată pe b-dul Dacia, bl 28, j
V® tferă toată gama de medicamente, 

•produse tehnico-medicale •produs» 
tice «produse pentru copB 

•toată gama de vitamine «ceaii
Blbereeftă rețete în regim gratuit șl cor 
Orer. Luni-Vineri: 08.00-20.00 

Sâmbătă: 08.00-15.00
. . Duminică: 09.00-13.00

Relații la telefonul: 230135

NOI SUNTEM SOLUȚIA DOMNEA'

Cabinet medical “ECHINACEA” 
- dr. GHIȚĂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală 
pediatrie, homeopatie, acupunctură.

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, 
ap. 25, tel. 0254 219999 sau 
0254-234815, 0722/567208.

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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•Ocaziei Zona Al. Straiului, dec., et Intermediar, 
superamenajat, centrali termică, modificări 
interioare, parchet laminat, gresie, faianță, posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat, tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrîka)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță, 
gresie, centrală termică, rotate exterioare, bine 
întreținut, hidroizolație italiană, preț 520 mii. tel. 
235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg„ tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc. Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bcL Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dec, sir. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec., pivniță, 
balcon închis, gresie, faianță, parchet, 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Eminescu, dec, ușă metalică, balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată, preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 
•doc, Hr. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. Eminascu, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită, 
vedere în 2 părți, ușă metalică, termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii, tel. 0729/002100. 

(Megalopolis)
• dac, avratață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, bed, Decebal, preț 125.000 ran, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dac, suprafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă, zona Pietroasa, preț 
100.000 ron., neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• «tădeo, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)
• el t circuit parchet, balcon, contorizări, bine 
întreținut, Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et kitaimedtar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță, parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 

0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă, Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• parter, bine întreținut, parchet gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• etl, parchet balcon, bloc de cărămidă, 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)
• dec, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa 
Betania)
• zona Gojdu, sdec., contorizări, gresie, faianță 
parchet lavabil, inst sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)
• zona L Creangă dec, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).
• dec, buc, baie, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• dec, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dec, CMbală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• doc, zon* bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă ultracentrală balcon închis, preț 12 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent, contorizări, zonă bună balcon, preț 
880 mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ultracentral, dac, et intermediar, 55 mp, 
parchet balcon mare, contorizări, Interfon, preț 
1,2 mid, neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona Banca Transilvania, sdec, 32 mp, 2 
holuri, ușă metalică gresie, faianță modeme, 
parchet lamelar, bloc decent, et3, preț 630 mii, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

• zona Uc Auto, urgent sdec, et. 3, parchet, 
contorizări, preț 590 mii, neg, ocupabil imediat, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Zamfirescu, sdec, parchet gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zona Bălcescu, etaj intermediar, gresie, 
faianță parchet merită văzut preț 800 mii, neg., 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona lianăiă dec., amenajatrecent contori
zări, parchet gresie, faianță modificat ocupabil 
imediat preț 1 mid, neg., tel. 211075, 
0740/232043,0721/034571. (Mondial Casa)
• zona AL Straiului, parchet gresie, faianță ușă 
metalică totul nou, ocupabil imediat, preț 530 
mii, neg, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550, 
www.oknal.ro,slmalOsmart.ro 
Mobilier de apartament,

Mobilier de birou, 
uși PORTA ..........................
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(28657)

• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț: 1.100.000.000 ROL, negociabil, Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentraL semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț: 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva,zona gării, hol central, centrală termică 
amenajat bun pentru privatizare. Preț: 
1.230.000.000, lei vechi, sau 123.000 Ron, nego
ciabil. (Casa Majestic)
• Deva, str. M. Viteazul, decomandate, 
amenajat, ușă de stejar la intrare, balcon închis, 
contorizări, instalație de gaz separată balcon 
închis, S.T. 69 mp. Preț: 40.000 euro, negociabil. 
(Casa Majestic)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• iegent,ln Deva zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• Bucuroșii, parter din 8 liber, îmbunătățiri, 
zona 13 Septembrie sau schimb cu apartament 
Deva plus diferență preț 62.000 euro. Tel. 
0744/334951.
• decomandate, contorizări, 2 bălcoane, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală preț 1,320 mid. lei. Tel. 
228615.
• decomandate, fără îmbunătățiri, etaj interme
diar, ultracentral, zona Artlma Deva, preț 
150.000 ron, negociabil. Tel. 0745/356318
• Deva, Bălcescu Nou, 2 băi, hol central, centrală 
termică, geam termopan, preț 1,6 mid. lei, nego
ciabil, fără intermediari. Tel. 0723/566848

• Deva, EmbioMi, cărămidă semideco
mandate, etaj 3, parchet gresie, faianță 
contorizări, instalație pentru centrală preț 
1,020 mid. lei. Tel. 0721/850920.

• OrășHe, centrat bun și ca spațiu comercial, 
deschidere la DN 7, st 75 mp, preț negociabil. Tel. 
0720/670305.
• semidecomandat^ otal 3, Gojdu, Al. Lalelelor, 
centrală termică balcoane închise, preț 1,150 
mid. lei. Tel. 225729,0745/159535.
•zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•zona DorobanțL et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg.. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona PropesuL et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)

• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență, preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika) 

•zona ProgresuL dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
•zona O. 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)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808 0745-302200. (Fiesta Nora) 

•zona MlneraluLetaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona DorobanțL et. 1, dec., vedere în 3 părți, 
boxă debara 2 balcoane mari, 2 băi, parchet 
faianță preț 160.000 RON, tel. 0723/251498, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona DeccbaL dec., vedere deosebită etaj 
intermediar, apometre, gaz 2 focuri 4 balcoane, 
bucătărie modificată parchet 2 bă, preț 145.000 
RON, tel. 0745/ 302200, 232809, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• Zanritacu, dea, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 15 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Dec, AL Viitorului, centrală termică parchet 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• zara, L Creangă dea, contorizări, 2 bă, gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 băcon, 
preț 45.000 euro, neg., tel. 224.296,0788/36182. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, CT, sdec, gresie, faianță parchet 1 
baie, 1 balcon, preț 135.000 RON, tel. 224.296, 
0788/36182. (Garant Consulting)
• sdec, buc, baie, contorizări, et intermediar, 
zona, Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)
• MhenduL etaj intermediar, centrăă termică 
lamelar, gresie, faianță băcon închis, preț 830 
mii, neg, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• urgent zonă liniștită et 2, băcon închis, 
centrăă termică instalații sanitare noi, preț810 
mii, tel. 0726/710903. (Pnma-lnvest)
• zona Dadă sdec, centrală et 2, bloc de 
cărămidă ocupabil imediat, preț 800 mii, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, urgent 90 mp, bloc cărămidă 
parchet băcon închis, dec, preț 38000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dunărea, sdec, et intermediar, 
termopan, gresie și faianță modeme, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mid, neg, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
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• doc, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zonaZandkescu, parter,dec, pretabil privati
zare, contorizări, 70 mp, preț 1,4 mid, neg, tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• legeni, Bălcescu, et. 3/4, sdec, balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• Deva, dr. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
noi, C.T, parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, TOTUL 
NOU, S=65 mp. Preț 1500500000 ROL. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, DACIA, Aleea Romanilor, et4, amenajat 
Preț 820.000.000 ROL. negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Dsn, GOJDU, Aleea Păcii, et 2, amenajat, 70 
mp. Preț 1350.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213058 (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• Deva, zonă centrăă sau Liliacului, plata pe loc, 
ofer 1,200 mid. lă. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
W94,221006,0741/959875.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 112 mp, etaj 1, hol mare central, 
2 băi, 2 balcoane, parchet, centrală termică 
vedere în 2 părți, fără intermediari. Tel. 
0788/497895.
• Dsn, sir. Eminescu, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat complet, centrăă termică 
100 mp, preț 48,000 euro, negociabil. Tel. 
0720/670305,0740/850728.
• zona IRaadiă dea, modificat living, 2 băi, 2 
băcoane, termopan, totul contorizat, ușă me
talică gresie, făanță bine întreținut et 2, preț 
52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dea, centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, băcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, telefoane 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zonă ultracentrală et. 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Ion Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat ușă metă, termo
pan, parchet gresie, faianță băe 3/4 mp, ame
najat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 0723- 
251498,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, dea, etaj 1, cu 2 balcoane, 2 
bă, centrală termică gresie, faianță preț 1,460 
mil/146.000 RON, neg., tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• doc, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 ML 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări,
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1/00 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca) ■-
• isgent zonă centrăă et 2,2 bă, 2 băcoane, 
amenajări moderne (centrăă termică ter
mopan, eta),preț46500euro.Tel. 0741/154401, 
227542, seara (Garant Consulting)

• et 2, dea, parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii, neg, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• urgent zona Poliția Județeană et 1, dec, 112 
mp, contorizări, stare bună preț 1,7 mid, tel. 
0745/640725. (Mimason)

Vând case, vile (13)
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 22 mid. 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728

. • casă In Deva 2 curți și grădină Str. Griviței, nr. 
31, ap. 1, preț 1 mid. lă și Ranault 11, af 1984. Tel. 
236510.
• casă ta Simeria Veche, 4 camere, bucătărie, 
dependințe. Relații latei. 0722/635778
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548
• vănd/scNmb casă Viile Noi, Deva 4 camere, 
cu apartament 3 camere. Deva plus diferență 
și butoaie de fag de 150 și 300 litri. Tel. 219588
• sir, Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 12 
mid. lei, negociabil, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
milioane lei, telefoane 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• la 22 Ion de Deva 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva tele
foane 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• 3 cam, baie, buc, CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasa zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• 2 cam mari, bua, baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• zona peste linie, cu etaj, garaj, beci, 3 băi, 3 
balcoane, centrală termică termopane, curte, 
grădină 770 mp, preț 135.000 euro, tel. 
0745/159573,206003. (Mimason)
• ultracentraL 2 camere, bucătărie, baie, curte, 
grădină ideală și pt sediu firmă preț 8000 euro, 
tel. 0745/159573,206003. (Mimason)

Cumpâr case, vile (14)
• urgent casă în Simeria, zonă bună Tel. 
0720/505771,0723/686162.

• urgent Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanțâ (15)
• cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești nr. 25 A zonă deosebită liniștită 
grădină pomi. Tel. 0723/288282.
• urgent cabană 2 camere, baie, bucătărie, 
gresie, faianță parchet 2 garaje, fillgorie, boiler, 
teren 1500 mp, la 9 km de Costești, preț atractiv. 
Tel. 0724/218049.
• urgent cabană 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță, parchet, 2 garaje, filigorie, teren 
1000 mp, zona Costești. Tel. 0742/290024.

Vând case la țară (17)
• 2 camere și anexe în Rapoltu Mate plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 2 camere, bucătărie, anexe, casă de cărămidă 
preț 400 milioane, negociabil. Tel. 0744/387019, 
0741/182284.
• 4 camere, bucătărie, Coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp, pomi fructiferi. Dobra, Str. 
Gării, preț 900 milioane lei. Tel. 212406,283132.

• Bănea Mică nr. 34,3 camere, cămară beci, 
bucătărie, hidrofor, grajd, cocină lemn de foc, 
conductă gaz, teren, gradină Tel. 0722/677045.
• casă ta Băcia, nr. 3, preț 970 milioane lei. Tel. 
216231.
• casă ta Uroi, 3 camere, bucătărie, baie, gaz, 2 
corpuri, curte, grădină viță de vie, pomi fruc
tiferi. Tel. 219460, orele 17 -19.
• vând/schlmb iigent casă în Dobra, 3 camere, 
bucătărie, baie, apă curentă curte, grădină 1200 
mp, cu apartament 2 camere, în Deva, preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/888619,227661, 
seara.
• ta Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Bretea Mureșană 3 cam., baie, pivniță 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224.296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)
• Satol Hărău, 2 cam., ST 5500 mp. Preț: 
850.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Satul Bretelln, comuna Vețel, formată din 2 
corpuri a câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 
3200 mp. Preț 800.000.000 ROL negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)
■ 2 camere, etaj 1, Dacia, jaluzele exterioare, 

parchet lavabil, gresie, faianță gaz contorizat 
obiecte sanitare noi, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 228109.
■ Deva, Ggjdu, amenajări, instalații noi, conto
rizări, mobilată și utilată totul nou, în garanție, 
sau schimb cu apartament preț 700 milioane lei, 

negociabil. Tel. 0720/670305.

• Deva, Mărăști, etaj 3, contorizări, bucă
tărie, baie, balcon, 27 mp, preț 550 milioane 
lei, negociabil, fără intermediari. Tel. 
0722/751552.

• Deva, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 
contorizări, balcon, ocupabilă imediat, preț 
64.000 ron. Tel. 224296,0745/367893.

• garsoniere, apartamente, case, terenuri, în 
Deva și împrejurimi, la cele mai bune prețuri. Tel. 
0721/521378,0722/425292.
• urgent Deva, Dacia, parter, gresie, faianță 
apometre, repartitor, instalație sanitară nouă 
preț 390 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/779543.
• zona Progresul, dea, et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et. 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• zona Uărăștkil Nou, zonă liniștită etaj 2, 
decomandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702 (Fiesta Nora)
•zona DorobanțL dea, etaj 2, balcon, ușă metal 
nouă parchet laminat gresie, faianță apometre, 
liberă preț 74.000 RON, tel. 0723/251498,232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Eminescu, Poliția județeană 40 mp, dec., 
et 2, bucătărie modificată balcon mare, gresie, 
faianță parchet, apometre, gaz conzorizat 
vedere la stradă preț 85.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 0788/165703. (Fiesta Nora)
• zonă centrală etaj intermediar, balcon, 
parchet apometre, ocupabilă repede, preț 630 
mil. I ei/63.000 RON, neg., tel. 0723/251498 232809, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• Zamfirescu, el 1, modificată 40 mp, parchet, 
faianță și gresie noi, tavan fals, rigips, spoturi, 
apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 815 
mii., tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona 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)
•zona Zamfirescu, dea, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil-lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dea, amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Măiățti, dea, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona MărășU, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• et 3, dec.) balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camere, semidec., parchet, baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona DorobanțL dec, modificată (cameră* 
living), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208 0721 - 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan; ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, etl, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208 

.0721-744514. (Rocan 3000)
■ zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208 0724-620358 (Rocan 3000)
■ et 3, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii, tel.
•*••*• <«•«••••• iau r»I_—

• sir. M. Eminescu, et 3, baie, hol bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)
• et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
•et L dea, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania) 

•et 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• urgent zona Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• zona Micro 15, et intermediar, balcon, conto- 

’ rizări, preț 54.500 ron, tel. 0740.013971. (Garant
Consulting)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, conto
rizări, preț 49.000 RON, tel. 0740.0139710. (Garant 
Consulting)
•contort t peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)

• lagent Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizări, et. intermediar, neamena
jată preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• dec, zona Dorobanți, etaj intermediar, 
contorizări, amenajată preț 700 mii, neg, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona Dada, parter, contorizări, gresie, faianță 
lamelar, ptr. locuit și sp. corn, preț 390 mii, tel. 
211075, 0745/666447, 0721/034571. (Mondial 
Casa)
• zona Dada, parter, laminat, contorizări, 520 
mii, tel. 206003,230324. (Mimason)

• Deva, Mere 15, str. Mihai Eminescu, parter, 27 
mp. Preț 430.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746- 
725726:02U-7n(KO. ICaw Majestic)

Cumpâr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)
• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 13JM mp teren lângă cabana Bejan. Tel. 
223783,222002.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, casă vacanță Tel. 227242.

• 24,700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 4300 mp teren, fs 25 m, la șosea, lângă Macon, 
în Sântuhalm, preț 10 euro mp, negociabil. Tel. 
0254/210867,0724/647979,0727/398020.
• 40 ari teren, ideal pentru agrement, 
construcție cabană drum de acces, curent elec
tric la 25 km de Deva Tel. 234275.
• 5200 mp teren, fs 20 m, posibilități de extin
dere până la 2 ha Tel. 210900,0744/611145.

• jpădnălntravfian, loc de casăși teren agricol, 
satul Cuieș. Tel. 0742/299309.

• Intravfian Băda cu toate facilitățile; apă gaz, 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, tară interme
diari. Tel. 0724/388452.

• Mravfian Dm zonă foarte bună preț acce
sibil. Tel. 0727/885561.

• krtravBan penbu construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Informații, zilnic, la tel. 220269 sau 0746/029058 
după ora 16
• kitravflan, 2200 mp la DN 7, Sântuhalm; 4000 
mp la DN 7, Mintia' 6000 mp zona Șoimuș, fiecare 
cu front stradal mare, utilități, construcții civile 
și Industriale, preț 5 ■ 12 euro mp. Tel. 
0720/670305. '
• Intravilan, Dm zona Dorobanți, 250 mp, fs 12 
m, toate facilitățile, preț 13.000 euro. Tel. 211075, 
0740/232043.
• bdravBn, la ieșirea din Deva-Sîntuhalm,3290 
mp și parcelat, cu toate facilitățile, zona Zaran
dului, preț 15 euro mp. Tei. 0743/011772.

• loc de casă 1234 mp, intravilan Deva str. 
Alexandru Vlahuță nr. 11. Tel. 211951.

• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept zonă liniștită Hunedoara preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• loc de casă în Boholt 11 ari, posibilități curent, 
gaz. Tel. 237660.
• uraenL Intravlan, Almaș, spre Cozia poziție 
excelentă 1680 mp, fs 14 m, cabană lemn, linie 

curent particulară preț 8 euro mp. Tel. 
0727/066092.
• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara Tel. 211124.
• in Dm și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• Intravilan, zona Zăvoi St 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravlan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724620358 (Rocan 3000)

• Intravlan, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•Intravlan, zona Dm st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, rt 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ide;'nei nstracție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724620358 (Rocan 30001

SC. TRIDENT TRANS TEX S.R.L 
angajează în vederea deschiderii unui 

HYPERMARKET în Deva:
• Șef raion (mezeluri-lactate, legume-fructe, 
băuturi, alimente de bafcâ, detergenfi- 
cosmetice, menaj-textile, eledrocasnice)
• Economist 1
• Administrator rețea ( *
• Electrician f
• Frigotehnist
• Responsabil administrativ

OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de lucru 
dinamic și modem.
CV-urile se trimit la sediul firmei pe str. Arad nr.42, 
Sibiu, prin fax la 0269/219338 sau e-mail ruOtrident- 
transtex.ro.
Informații suplimentare la telefonul 0269/24 13 11. (3065)

• zona 22 Dac, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona Bretea Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg., tel. 
224.296,0788/36182. (Garant Consulting)
■ Intravilan în Băcia 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

• Intravilan, Simeria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)
• Intravlan In 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. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)

• intravlan la DN 7 st. 5700 mp., front stradal 3F. 
metri, situat între Sîntand rel și Slntuhalm îrhjj 
industrială preț 18 euro/mp, neg., tel. 22Jftu, 
0720/387896, 0742/005228 (Casa Betania)
• zona Ctodș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro. sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
■ intravlan In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
■ 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• Intravlan, 1500 mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• Intravlan, zona Zăvoi, 3 parcele în suprafață 
de 2000 mp, 1500 mp și 400 mp, fs 20-30 m, preț 
20-25 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 

0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, ZăvoL st 3700, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• Intravlan, zona 22 Decembrie, st 3300 mp, fs 
60 m, toate facilitățile, acces la 2 dramuri, preț 27 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  
(Mondial Casa)
• urgent, 2 parcele, zona Vulcan, preț neg, tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)
• uganL 3500 mp, intravilan, zona M. Sado- 
veanu; 70x50, gaz, curent, apă pretabil motel 

etg, preț 30 «iro, tel. 0740/173103. (Mimason)

Cumpâr teren (22)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loa tel. 0745/253662.211587. (Evrika'

Vând spații comerciale (25)
• Deva, zonă centrală 70 mp, nu este amenajat, 
preț 22 milioane/mp. Tel. 0726/130557.
• central, amenajat, 250' mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• urgent, zona Sala Sporturilor, amenajat, 
convector, ieșire la stradă liber, pretabil birouri, 
cablu net, frizerie, coafor, 30 mp, preț 640 mii, 
neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Miorița, 60 mp, gresie, termopan, 
contorizări, sistem alarmă 2,1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)

Vând alte imobile (27)
• nanL 2 ateliere, 2 garaje mari, apă curent 
gaz; terenul aferent, 2200 mp, zonă bună ideale 
pentru producție, ateliere auto sau spații de 
depozitare. Tel. 0742/290024.
• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25^Leuro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)
• tochkfez (administrez) locuința unor persoane 
plecate din țară pe o perioadă mai lungă Tel. 
0726/235968
• închiriez spații comerciale și hale de 
producție, în Deva și Orăștie, la prețuri avanta
joase. Tel. 0721/521378

• ofer penbu închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, utilat aragaz, frigidere, automată totul 
nou, preț 180 euro. Tel. 0745/666447.
• oier penbu închiriat casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări apă gaz, curent trifazic, 
ideal pentru sediu firmă prestări servicii, Deva 

Str. Cemei, nr. 10, preț 200 euro/lună Tel. 
0723/288282.
■ ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat utilat, zonă centrală etaj 1, 
Deva preț 130 euro/lună Tel. 0727/885561.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat contorizări complete, Deva zona Gojdu, 
preț 100 euro negociabil. Tel. 224500.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, utilat frigider, aragaz, 2 tv, dormitor 
mobilat contorizări, zona Gojdu, preț 180 
euro/lună negociabil. Tel. 0744/235542.

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
zonă bună amenajat modern, mobilat utilat, 
total contorizat preț 150 euro. Tel. 0721/464850.
• ofer spre închiriere pentru 2 fete (studente), 
apartament în Deva, preț convenabil. Tel. 
0254/244700.
• ofer spre închiriere garsonieră camere deco
mandate, mobilată complet, Deva, zonă ultra
centrală preț 85 euro/lună Tel. 0721/985256.

• ofer spre închiriere garsonieră Dacia, bl. 80, 
contorizări, preț 70 euro/lună plata în avans pe 
2 luni plus garanție (eventual 2 elevi, persoane 
serioase). Tel. 227225,0722/437723.
• ofer spreînchiriere, în Cluj, cartierul Mănăștur, 
o cameră din apartament pentru un student 
condiții deosebite, preț 100 euro, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

• persoană singură primesc în gazdă elevi sau 
eleve, la apartament, contorizări. Tel. 215868, 
212242 seara.
• primesc 2 eleve în gazdă Deva, zonă centrală 
Tel. 219662, zilnia

slmalOsmart.ro
transtex.ro
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• primase In gazdă elevi, eleve, condiții bune. 
Tel. 214763, orele 10-22.
• pttamc In gazdă o elevă, Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 48, lângă Liceul pedagogic, tel. 0254/212865.

• central amsnsjat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobuslness)
• spațlaimsrtatepe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție șl depozitare, preturi cuprinse 
intre 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• aut îngâni ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobuslness)
• ofer pentru închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată, Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208 0721/985256 (Rocan 3000)
• eter pentru închiriere spațiu comercial, ame- 

‘ >'/)ajat centrală termică, st 110 mp, ideal bar-res- 
„rt taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg.,

telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
•caut ganonlsrâ sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• cler ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
•olar garaonieră dec,'mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsoniera mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/B29060. (Casa Blanca)
• ofer garsonferi mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cămării în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonferi (fee, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, bale modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688 
(CasaBetania)

• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă, 'baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• gaisonieri dac, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tei. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(CasaBetania)
• ap.3 cam, nemobilat, parter, amenajat deo
sebit, bun pentru birouri, centrală termică 1000 
RON/lună tel. 0745/367893. (Garant Consulting)

• ap-2 cam. Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat, 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• ap. 3 cam, mobilat deosebit, ct, zona Lido, 450 
euro/lună tel. 0745/367893. (Garant Consulting) 
garsonieră zona Gojdu, mobilată și utilată 
contorizări, preț 90 euro/lună Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• ofer spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

' • ofer depozit (2 hale+platformă betonată)
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orășție, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer haUHfepoztt, 80 mp, Orăștie, preț 13 

. miiyiună tel. 718833, 0720/542223 0745/695473. 
) (Partener-Hunedoara) 1

• se oferi ap. 2 camere dec, zona Decebal, 
pentru sediu firmă sau birouri, vedere la stradă 
cu centrală termică termopan, parchet nou, 
gresie, faianță se poate mobila la cerere, pe 
termen lung, tel. 0723/251498 232808. (Fiesta 
Nora)
• ofer pt închiriere garsonieră complet 
mobilată în Deva, preț 90 euro/lună (Prima- 
Invest)
• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
bun, st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• ofer garsonieră centrală mobilată 
contorizări, gresie, faianță lamelar, totul nou, 
preț 110 euro, tel. 211075, 0745/666447, 
0721/034571. (Mondial Casa)
• ofer ap. 3 camere de lux, Bălcescu, toate 
condițiile, preț 450 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere, mobilat, zona 22 Decembrie, 
et 3, preț 150 euro, tel. 0745/253413. (Mimason)

• ofer ap. 2 camere, circuit zona Jiului, mobilat 
preț 60 euro, 3 luni avans+garanție, tel. 
0746/173103,206003. (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 100- 800 mp, Deva, preț 
8 euro+tva, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 105 mp, ultracentral, 
toate condițiile, preț 12 euro/mp, tel. 
0740/173103,0745/164633. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 130 mp, zona Dacia, preț
7 euro/mp, tel. 0745/164633. (Mimason)

• ofer garai sub bloc, 20 mp, apă curentă pentru 
depozit, preț 70 euro/lună tel.,0745/640725. 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere, sdec., utilat contorizări, 
pentru o familie serioasă preț 120 euro/lună tel. 
0745/159608 (Mimason)

• ofer urgoftt garsonieră mobilată modest pe 
, Eminescu, zona Bejan, preț 70 euro/lună tel.

206003. (Mimason)

Auto românești (36)
• vând Dada 1300 avariată multiple îmbu
nătățiri. Tel, 0254/214497, Deva
• vând Dada 1310, af 1986,6LOOO km la bord, 
preț 1000 euro, negociabil, și Oltcit pentru piese. 
TeL 0722/453165.
• vândDada 1310, recarosată 1999, stare foarte 
bună Tel. 0744/565516.
• vând Dada papuc, în garanție, pe motorină af 
2004, preț 23.000 ron. Tel. 738598,0740/814451.
• vând îngâni Dacia 1310, af 1995, stare optică și 
tehnică foarte bună acte și taxe la zi, preț 64 
milioane lei, negociabil. Tel. 0726/369313.
• vând Daawuo Matiz, af 2003, unic proprietar, 
metalizat 29-000 km, garanție un an, mașină de 
garaj. Tel. 747266.
• vând Dada 1300, af 1975, stare perfectă preț 
negociabil. Tel. 713493,715982.
• vândfosrts urgent DaciaNova T, af 1997, stare 
foarte bună unic proprietar, preț negociabil, la 
vedere, acte la zi. Tel. 0254/232442 Deva.
• vând Dada 1310 break, af 1985, preț 38 
milioane lei, negociabil. Tel. 220259.

Auto străine (37)
• vând Ford Granada, stare foarte bună acte la 
zi, 2000 cmc, ca Sony, anvelope noi, servo 
direcție, închidere centralizată preț 1.000 euro. 
Tel. 218399,0720/348089.
• vând Opel Astra 1,7 TDI Elegance, af 2001, 
dotări complete, preț negociabil. Tei. 219013, 
0721/251652.
• vând Opd Astra Caravan 2001,1,7 TDI, climă 
geamuri electricei închidere centralizată 8600 
euro. Tel. 0723/400612.
• vând Paugeot 505 D, climă geamuri și oglinzi 
electrice, închidere centralizată, preț 3500 euro.1 
Tel. 0723/400612.
• Vând urgent Ford Sierra, 1800 cmc, stare f. 
bună de funcționare, tel. 0740-436888 229628
• vând ugent Mitsubishi Pajero, af 2001, climă 
scaune încălzite, pHot automat, motor 3200, 
Diesel. Tel. 0742/290024.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând nat* purtate șl pluguri pentru tractoare 
de la 15 ia«*5CP.Tel.731494.
■ vând motor trifazat 5,6 kW și 1000 
rotații/minut, nefolosit, și 2 fulii cu posibilități de 
reglaj până la 3000 rotații/minut; robot de 
pornire la 12 v.c.c și curent 150 A. Tel. 218186.
• vând plug pe țeava pentru tractor U 650. Tel. 
0723/014959.
• vând tractor marca Renault, 36 CP, 3 cilindri, 
pompă injecție în linie, mașină scos cartofi, 
prășitoare cartofi 3 rânduri, prășitoare porumb 5 
rânduri, instalație erbicidat de 450 litri, mașină 
întors fân. Tel. 263472,0723/378752.

Moto-velo (41)
• vând bkfctetâ semicursieră stare bună preț 1 
milion lei, Deva, tel. 211483.

Piese, accesorii (42)
• vând L oucăți anvelope Victoria, cu jantă și 
cameră dimensiuni 975/18, cutie viteze 4 trepte 
și electromotor, ambele Dacia. Tel.221431, seara.
• vând diferite piese Lada noi, originale, bloc 
motor, vibrochen. ax came, aripi față parbrize 
noi etc.Tel. 770687.

Garaje (43)
• vând sau închiriez garaj Situat pe teren proprk 
etate, Deva Str. Cemei, preț 25.000 ron, nego
ciabil (respectiv 100 ron/luna), pe termen lung. 
Tel. 0744/603581.

• vând canapea Deva tel. 0726/224002.
• vând ader hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună 110/35/200 cm, 
preț 15 milioane lei. Tel. 221060,0720/432448

• vând pat dublu, birou și 2 fotolii, stare bună 
preț negociabil. Tel. 0723/492824,218427.

• vând sobă teracotă simplă ți cizmă ușițe, 
plită piese rezervă stare foarte bună preț 600 
ron, negociabil. Tel. 262041.

• vând urgent mobilă dormitor, culoare fag, 
dulap 3 uși, pat, mobilă bucătărie, bibliotecă 
toate noi, prețuri negociabile. Tel. 0743/099981, 
230206, seara .

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550 ron, un an 
garanție, recepționează programe româ
nești și străine, cu abonament (Digi. Max tv, 
Focus) și fără abonament, montarea și 
deplasarea incluse în preț. Informații tel. 
0723/481776 sau 0745/840474.

• vând convenabl video Panasonic, preț 4,2 
milioane lei, negociabil. Tel. 221431, seara.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Imobile schimb (30)

• vând telefon Alcatel PT 320 și Nokia 3310, 
foarte puțin folosite, stare bună cu accesorii, 
preț bun. Tel. 0745/260135.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând haină iepure, nouă mărimea 48 
mierlușcă și căciulă neagră mărimea 46, preț 
avantajos, tel. 219013,0723/938028.

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele, nouă nr. 38 ■ 40, negociabil. Tel. 
212272.0723/73256/

• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 2,5 
milioane lei, negociabil. TeL 211441.
■ vând Irigldor Minsk 11, 200 litri, stare 
excepționala consum redus energie electrică 
preț 25 milioane lei, negociabil. Tel. 0254/211483,
• vând ladă frigorifică Arctic 4 sertare, preț 2 

milioane lei, combină frigorifică Electrostar, 3 
milioane lei, ambele stare bună de funcționare. 
Tel. 214814.

Comemorări (76)

Materiale de construcții (53)
• confecționez șl vând gard de beton, asigur 
transport și montaj. Tel. 0723/659753.
• vând 150 bucăți cărămizi, grinzi, lațuri, scân
duri, lemn de foc, fier-beton. Tel. 229444.
• vând șl produc plasă de sârmă zincată la preț 
foarte avantajos, orice dimensiune, Băcia. Tel. 
0744/277430.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând monade cu eclipsa, necirculate, prețul
15 euro/bucata. Deva, tel. 211483.

Electrocasnice (56)
• vând aragaz tip Carpați, 3 ochiuri, cuptor, 
stare bună preț 2,2 milioane lei, și birou pentru 
copii de școală preț 1,1 milioane lei, negociabil. 
Tel. 232154.
• vând centrală termică pe gaz, stare bună 
marca Leblanc, franțuzească 24 kW, tiraj 
natural. Tel. 216347.
■ vând combină frigorifică Indesit, stare foarte 
bună preț negociabil, la vedere. Tel. 213165.
• vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună Tel. 221431, seara.
• vând mașină de cusut electrică Singer, stare 
foarte buna. Tel. 0254/247925.

• vând frigider Arctic 120 litri și ladă frigorifică 5 
sertare. Relații la tel. 219582.

• vând sobă emailată frigider Arctic, boiler 
electric, cântar 160 kg. Tel. 242691.

• vând urgent și convenabil reșou electric cu 2 
ochiuri, aerotermă butelie voiaj 5 litri și butelie 
mare, capacitate cât 3 normale. Tel. 225067, 
0724/451762.
• vând 2 frigidere Arctic, mari, preț 300 ron, 
ambele stare foarte bună de funcționare. Tel. 
0745/260135.
• vând ladă frigorifică 3 sertare, stare bună preț 
35 euro. Tel. 225112, după ora 17.

• vând mașkiă de spălat Alba Lux 4, stare per
fectă preț 2 milioane lei, negociabil. Tel. 221555.
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• donez un pisoi adult, castrat, curat și foarte 
educat unor iubitori de animale; are culoarea 
care anihilează energiile negative din casă nu 
veți regreta. Tel. 0723/973283,222441, după ora 
21.
• vând porci mari 90 ■ 180 kg și purcei de 4 luni. 
Tel. 210900,0744/611145.

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.
• vând plan vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.

Altele (61)
• cumpăr europalețL Tel. 0726/379220.
• vând 2 butoaie de lemn, pentru vin sau țuică 
de 130 litri, puțin folosite. Tel. 216347.
• vând candelabni 2 brațe, preț 35 ron, nego
ciabil. Tel. 0720/306332.
• vând cântar-platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 0,80 mp, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând cântartip geantă, 160 kg, frigider Arctic, 
boiler electric, sobă emailată Tel. 247291.
• vând covor persan 3/2, artă manuală nou, 
preț 25 milioane lei. Tel. 211483.
• vând motocicletă Jawa 250, modificată 
Chopper, cu piese de schimb, preț 5 milioane lei, 
accept variante. Tel. 0727/446929.

• vând mz ET2,250 cmc, stare excepțională set 
motor nou, preț 700 euro. Tel. 0727/446929.
• vând sau schimb cu lemn de foc 4 bucăți lemn 
cireș de 1.0 m și d 30-40 cm, 4 bucăți lemn nuc de 
1.0 m șl d 30-40 cm. TeL 216347.

• vând 2 butelii aragaz, noi, rusești, încărcabile, 
una normală cu ceas, furtun, apărători la 
distribuitor, a doua dublă nouă preț 1,2 
milioane lei, negociabil, Deva Tel. 211483.

• vând candelabra de cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Coman Paulina Se declară nul.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

VARIANTE

• schimb lagent casă Dobra, 3 camere, 
bucătărie, baie, apă curentă curte, grădină 
1.260 mp, cu apartament 2 camere, Deva. Tel. 
07457888619,227661, seara
• scMnb cabană cu mansardă și teren 1000 mp, i
Costeșd, cu garsonieră sau teren, zona Deva 
aștept și alte variante. Tel-0723/288282. I

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator Pentium MMX, 200 Mhz, 2,1 
GB, 64 RAM, monitor, tastatură mouse, impri
mantă programe, preț 100 euro, rate. Tel. 
0745/260135.

Dm AAAĂ

Copleșită de durere, familia a- 
mintește celor care i-au cu
noscut pe

OLARI FLORICA și 
OLARI VALER

că se împlinesc 6 luni de la dis
pariția lor fulgerătoare. Slujba 
de pomenire va avea loc dumi
nică 25 septembrie, la Biserica 
Ortodoxă din satul Bretea Mu- 
reșană. Vor rămâne veșnic în 
amintirea noastră.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Damian Maria Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Rezmeș Viorica. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Vlad Gianina Roxana Se declară nul.

• pierdut certificat unic de înregistrare al SC 
Duo Company Comimpex SRL Geoagiu. Se 
declară nul.

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

Citații (63)

• efectuez transport marfă local și 
interurban, cu camion acoperit de 3,21 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

• Cristea Daniela este citată ta Judecătoria Brad, 
pentru ziua de 7.10.2005, în calitate de pârâtă, în 
proces cu Cristea Costică, pentru împărțirea de 
bunuri comune.

Matrimoniale (69)

• efectuez transport rutier de marfă cu 
Mercedes 2071,13tone, la prețuri excepționale. 
Tel. 0722/448896,0788/699849.
• transport marfă și mobilă local și în țară cu 
Fiat Ducato Maxi de 15 tone. Tel. 0722/664081.
• transport mobilă electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 t și 14 mc, la cerere asigur 
demontarea acestora. Tel. 225578 0744/934462.

• Agenda matrimonială româno-italiană SC 
ROMEDICENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoarele între 18 ■ 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile și aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara. Bdul Traian, nr. 18/60, 
tel/fax 0354/401678 0254/745866, 0742/301068 
0744/801615. Web:www.romedicenter.net

Solicitări locuri de muncă (73)
■ asistentă medicală cu drept de liberă 
practică caut loc de muncă Tel. 0721/223476.

Oferte locuri de muncă (74)

Solicitări servicii (71)
• caut urgent femeie pentru îngrijirea unui copil 
de 5 ani, 6 ore pe zi, în Hunedoara Tel. 
0726/235968.
• caut urgent femeie pentru îngrijit permanent 
femeie bolnavă, la domiciliul acesteia, în 
DevaTel. 219934.

• angajăm muncitori necalificati, depozit, 
maximum 25 de anL TeL 0722/233421.

■ SC Infemin SA Deva, teL 213915,214433, 
angajează operatori calculator pentru 
adegeredate.

Prestări servicii (72)
• atelierul de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează o gamă largă de 
huse auto pentru Logan, Solenza, Cielo, Renault, 
Opel Astra 17 TDI, Peugeot, canapele, colțare. 
Tel. 0727/756681.
• meditez matematică clasele V - VIII, expe
riență, seriozitate. Tel. 220144. orele 16 -18

• Gazeta de Hunedoara angajează repor
teri, consilieri publicitate, organizatori 
rețea abonamente și vânzători ambulanți. 
CV-urile se depun în clădirea Cepromin, etaj 
1, camera 119. Tel. 0722/981476, Ramona 
Fitcal și 0254/217220.

Cititorii
Cuvântul

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește

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

i» . • ' "
__«srf

A Anunț GRATUIT

DATE PERSONALE VARIANTA ALEASĂ

NUME PRENUME TELEFON 2
1 apariție » 40.000 fei 

(4Wwl>
5 apariții = 160.000 lei 

lUMmi)

ispertte* 50.000 W 
(âteori).

5 spart» = 200.000 W 
(mwm«

4
laparfțfe* 100.000 M 

(MW toi)
5 apar ții* 400.000 M 

(40W«W)

....
Anunț Gratuit

LOCADI CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim:
• chioșcul de ziare din stația : 
de autobuz Orizont- Micro 15; j 
o> chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia; .
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B-dul Decebal.

CRB

TEXT PRIMA APARIȚIE ....„/....

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

Web:www.romedicenter.net
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• Păpușa Rooney. Fabrica 
japoneză de jucării Bandai va 
lansa în octombrie, în Marea 
Britanie, o păpușă care îl 
reprezintă pe fotbalistul 
echipei Manchester United,

Ploi torențiale la New Orleans

Wayne Rooney.

• Criticat. Brad Pitt a fost criticat de locuitorii 
unui oraș britanic, pentru un proiect arhitec
tural la care a lucrat împreună cu arhitectul 
Frank Gehry. Localnicii au spus despre com
plex că arată ca „niște turnuri de conserve" 
sau precum „rochiile victoriene șifonate".

New Orleans (MF) - Pri
mele averse de ploaie puter
nice aduse de uraganului Rita 
au început să cuprindă, joi 
după-amiază, orașul New 
Orleans, din Louisiana, dar 
este de așteaptat ca intensi
tatea ciclonului să fie cea a 
unei furtuni tropicale, exis
tând un risc scăzut de inun
dații majore.

„Uraganul Rita este încă 
puternic și periculos. Traiec
toria sa a deviat puțin spre 
nord-est, iar acest lucru ne 
îngrijorează”, a spus primarul

Ray Nagin într-o conferință 
de presă.

Aflat în prezent în Golful 
Mexic, Rita, care se îndreaptă 
spre Texas, a scăzut în inten
sitate, retrogradând joi la 
categoria a IV-a pe scara Saf- 
fir-Simpson, potrivit Centrul- 
ului Național pentru Uragane, 
cu sediul la Miami.

Rita ar trebui să ajungă 
astăzi în regiu-nea cuprinsă 
între Galveston, Texas, și 
granița cu Louisia-na. Sute de 
mii de persoane părăsesc 
zonele de coastă.

z

Au fost urmăriți de FBI
bru al partidului comunist. în 
1962 ea a călătorit în Mexic, 
unde s-a întâlnit cu anumiți 
membri ai Grupului Comunist

Drept de vot
Auckland (MF) - Un 

bărbat din Noua Zee- 
landă a reușit să își în
registreze câinele pe lis
tele electorale, în cadrul 
alegerilor generale din 
această țară.

Peter Rhodes a trimis 
un formular pe numele 
câinelui său, Toby, un 
Jack Russell terrier, la 
autoritățile care se 
ocupă de alegeri, semnat 
cu amprenta unei lăbu
țe. La rubrica „Ocupa
ție”, stăpânul a scris 
„exterminator rozător”.

Astfel, animalul a fost 
înregistrat drept Toby 
Russell Rhodes și i s-a 
trimis o carte de alegă
tor. Din fericire, câinele 
nu a încercat să 
voteze la 
alegerile . 
care au * 
avut loc “i 
luna 
aceasta.

Spionaj
Los Angeles (MF) - 
Proprietarul com
paniei de închirieri de 
avioane XtraJet Jef
frey Boer și un asod- 
at al acestuia au fost 
acuzați că au pus 
camere de luat 
vederi 1h1r-un avion 
închiriat de Mkfiael 
Jackson pentru 
traseul Las Vegas - 
Santa Barbara, în anul 
2003, și că au încer
cat să vândă casetele 
unor instituții media, 
au relatat joi surse 
judiciare.
Proprietarul și 
asociatul au fost , 
acuzați, miercuri, de 
conspirare pentru uti
lizarea „a două 
camere digitale cu 
microfoane, 
cu scopul de 
a intercepta 
o conversație"

, între Jackson 
f și avocatul său de pe 
! atund,

■ Printre vedetele ur
mărite de FBI era și Ma
rilyn Monroe, pe motiv 
că ar fi fost comunistă.

Los Angeles (MF) - Sen
zuala Marilyn Monroe a fost 
suspectată și urmărită de 
agenții federali americani, 
pentru că se presupunea că 
aceasta este comunistă.

Documente făcute publice 
de curând arată că Monroe 
era doar unul dintre starurile 
care aveau dosar la FBI. 
Printre alte celebrități anche
tate sau aflate sub urmărire se 
află și John Lennon, Frank 
Sinatra, Louis Armstrong și 
Albert Einstein. The Doors s-au 
aflat și ei sub investigație pen
tru că foarte mulți au scris la 
FBI, susținând că muzica lor 
este „vulgară și murdară”.

Monroe a fost luată în vizor 
în 1955, după ce a depus o 
cerere pentru obținerea unei 
vize pentru Rusia. în anul 
următor ea a fost văzută la 
New York, în compania unui 
fotograf cunoscut drept mem-

american. Frank Sinatra a 
devenit suspect după ce agenții 
federali au primit un pont cum 
că starul ar fi luat parte la un 
sex party, împreună cu fostul 
președinte John F. Kennedy.

Lennon a fost adăugat pe 
listă atunci când agenții au 
presupus că vrea să distrugă 
Conveția Națională Republi
cană, în anul 1972, dar l-au 
scos repede de sub urmărire 
după ce și-au dat seama că 
dependența sa de droguri îl 
făcea incapabil de acte „re
voluționare”.

Scandal
■ Cariera modelului 
Kate Moss e pusă în pe
ricol de fotografii în care 
apare prizând cocaină.

Londra (MF) - Manechinul 
britanic Kate Moss și-a 
prezentat public scuze, joi, 
într-un comunicat, încercând 
să pună capăt scandalului 
provocat de fotografiile care 
o arată prizând cocaină și 
care au făcut-o să piardă deja 
trei contracte publicitare 
importante.

„Vreau să îmi cer scuze 
pentru tot ceea ce am stricat 
din cauza comportamentului 
meu, care mi-a afectat fami
lia, prietenii, colaboratorii, 
partenerii profesionali”, a 
scris fotomodelul. „îmi asum

Paris Hilton, anchetata
Los Angeles (MF) - Paris Hilton este 

anchetată de poliția din Maryland, după ce 
autoritățile au primit informații potrivit 
cărora vedeta a oferit droguri și alcool unor 
tineri pentru a-i face să fie mai „relaxați”, 
pentru o înregistrare dintr-un reality show. 
Oficiali ai poliției din Baltimore au declarat 
că iati aceste informații în serios, adăugând 
că Hilton ar putea plăti o amendă destul 
de ridicată sau chiar să facă închisoare, 
dacă este găsită vinovată.
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și cocaină

Este prima oară când Kate a reacționat public

pentru a le rezolva, incerc să 
gândesc pozitiv și ^susținerea 
și dragostea pe care le-am 
primit sunt de neprețuit”, a 
scris vedeta. Kate Moss (31 
ani) a adoptat până de curând 
aceeași tactică folosită de 
familia regală britanică: nu 
confirma și nu comenta nicio
dată. Daily Mirror a pornit 
scandalul, săptămâna trecută, 
prîn publicarea unor fotogra
fii în care manechinul apărea 
prizând, se pare, cocăihă. 
Poliția britanică a lansat o 
anchetă.

întreaga responsabilitate a 
acțiunilor mele”, a scris 
Moss, fără a recunoaște însă 
explicit faptul că a consumat 
droguri. Declarațiile sale au

H&M, firma suedeză . de 
îmbrăcăminte, a anunțat prima 
că renunță la serviciile mode- 

Eufe^să Iutei. Miercuri a venit rândul

(Foto: FAN)

lăsat totuși loc 
pretări: „Admit 
mă ocup de anumite prob
leme personale. Am început 6 
acțiune dificilă, dar necesară

firmei de lux britanice Burber
ry's, apoi, joi, al firmei ameri
cane de cosmetice RimmeH.

Depardieu, negustor de vinuri
Los Angeles (MF) - Actorul 

francez Gerard Depardieu, 
cunoscut drept un pasionat al 
viticulturii, a participat la o 
degustare a vinurilor sale, 
într-un bar elegant din Lon
dra. Ca întotdeauna în timpul 
degustărilor de vin, Depar
dieu a afișat un zâmbet larg, 
a râs și a glumit. „Pentru 
mine, vinul este o formă de 
comunicare și o plăcere. încu

rajează conversația. Vinul 
este parte componentă a oa
menilor și a vieții”, a declarat 
actorul (56 ani).

Depardieu nu este singura 
celebritate care se ocupă de 
producția de vinuri. Printre 
cei care mai au această 
îndeletnicire se numără și 
regizorul Francis Ford Cop
pola, cântăreții Mick Huck- 
nall de la Simply Red, Sting

și Sir CJiff Richard.
Totuși, ceea ce îl diferen- 

țiează pe Depardieu de c dălți 
este faptul că el este implicat 
în industria vinurilor încă 
din anii '80. Acum produce nu 
mai puțin de șapte Jvjnuri, 
împreună cu prodv Borul 
Bernard Magrez. Depardieu 
are vii în Bordeaux, Langue
doc, precum și în Spania, 
Maroc și Argentina.


