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Vremea va fi în general răcoroasă, se 
vor semnala ploi pe arii extinse.

la prânzdimineața

Se rupe Alianța în
« » A » » » « » 9 » « ■ Președintele (liberal) și 

vicepreședintele (demo
crat) al CJ și-au aruncat 
declarații tăioase.Deva (D.I.) - Mircea Moloț și Dorin Păran și-au susținut cu vehemență, în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Județean, punctele de vedere

referitoare la adoptarea unei hotărâri. Este vorba despre lansarea de obligațiuni pe piața internă de capital, în vederea realizării a 6 obiective de investiții de interes județean, printre care aeroportul, drumul spre Hunedoara și modernizarea drumului Cos- tești-Sarmizegetusa Regia. „Nu sunt de acord cu această emi

siune de obligațiuni”, a spus vicepreședintele CJ, Dorin Păran. „Nu există încă un program de dezvoltare al județului pe termen scurt, mediu sau lung. Este foarte important să stabilim priorități clare, însă nu toate obiectivele trecute în acest proiect r eprezintă priorități, pentru că eu nu cred că aeropoital e vma din
"Wr . ■ «ti -.,.v ..

tre ele, și mi se pare exagerat să luăm la grămadă un împrumut de 600 de miliarde de lei și apoi să ne jucăm cum vrem cu acești bani. Cel mai bine e să facem împrumuturi pentru fiecare investiție în parte”, a mai declarat Păran. Replica președintelui CJ, Mircea Moloț, nu s-a lăsat așteptată. 
/p.3

• Semafoare. Pripiarul Devei, Mircia Muntean, a anunțat că-toate semafoarele din oraș'Vor intra, de anul viitor, într-un program de modernizare. în cazul semaforului defect de la Gara Deva, autoritățile au alocat 100 de milioane lei •> pentru proiectarea unei noi instalații. (M.S.)
Neclarități la ISPA

Deva (M.S.) - O sumă de 2,3 miliarde lei vechi, prevăzută în bugetul local al Devei cu destinația „asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA”, a stârnit nemulțumirea consilierului local Florin Ghergan (PSD). Consilierul a cerut detalii despre ce se va plăti cu acești bani, dar nu a reușit să obțină un răspuns concret și argumentat tehnic din partea funcționarilor Primăriei Deva. Discuția s-a amânat până la următoarea ședință de Consiliu Local.

f Un bărbat a fost grav rănit, în I urma unui accident, iar circulația I rutieră a fost blocată aproximativ I jumătate de oră, pe o distanță de | cinci kilometri, ieri, pe DN7. f Evenimentul s-a petrecut în loca- r litatea Vețel. /p.3
(Foto: Mihaela Tămaș)
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Verificări
Deva (L.L.) - Dezastrul provocat de așa-zișii investitori de la fermă din Romos a ajuns și în atenția autorităților. Reprezentanți ai Prefecturii, DADR, ASVSA Hunedoara și Primăriei Romos s- au deplasat la ferma din localitate. Organele abilitate trebuie să se pronunțe asupra situației fermei și vor lua măsurile care se impun, județul având nevoie de investitori serioși.

Cabinete medicale - la vânzare
Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, o hotă-râre care prevede ca 27 de spații, în care funcționează cabinete medicale individuale, să fie trecute în domeniul privat al municipiului, urmând ca apoi să fie vândute.Vânzarea se va face prin negociere directă sau prin

licitație publică cu strigare, prețul minim de pornire a tranzacției urmând să fie stabilit de o comisie special constituită și ai cărei membri au fost aleși prin vot secret.Se speră că prin vânzarea spațiilor către medicii care își desfășoară activitatea în aceste cabinete, calitatea serviciilor către pa- cienți va crește.

Zilele Bacilor
Orăștie (R.I.) - Timp de trei zile, Orăștia va găzdui o serie de manifestări grupate sub genericul „Zilele Dacilor”. Gu acest prilej se vor sărbători și zece ani de la ridicarea la rang de municipiu a Orăștiei, Ziua recunoștinței și a persoanelor în vârstă și Ziua recoltei. Vor avea loc spectacole artistice, întreceri sportive, iar duminică, în Piața Cetății un spectacol folcloric va încheia manifestarea.

Ponderea procentuali a producției juffcțu- 
lui Hunedoara în economia națională Un primar la trei orașe

■ CJ a început demer
surile pentru unirea 
orașelor Deva - Simeria 
- Hunedoara.

Deva (D.I.) - CJ a adoptat ieri o hotărâre privind elaborarea, în 2006, a documentației „Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orășe- nesc Deva - Simeria - Hunedoara”, urmând ca, în bugetul pe anul viitor, să fie prevăzută și suma necesară finanțării acestei inițiative. Se

dorește constituirea unui cadru comun pentru crearea unei zone de oportunitate economică și socială, cu o amenajare policentrică a teritoriului. „La alegerile din 2008, sper să fie ales un singur primar pentru această conur- bație. Nu știm cum se va numi, dar așteptăm sugestii și din partea cetățenilor. UE nu discută, atunci când e vorba de investiții importante, decât cu mari aglomerări urbane”, a spus președintele CJ, Mircea Moloț.

secret.Se


sâmbătă, 1 octombrie 2005
• Nu-i vor deshuma. Judecătoria Sectorului 5 a respins ieri cererea Zoiei Ceaușescu de a-i fi deshumați părinți și de a se stabili dacă ei sunt cei îngropați în Cimitirul Ghencea, dar a obligat Ministerul Apărării să demonstreze cu acte că soții Ceaușescu se află în mormintele respective.

Sharon neagăIerusalim (MF) - Premierul israelian, Ariei Sharon, și-a reafirmat susținerea față de Foaia de parcurs, declarând că dorește să pună capăt speculațiilor potrivit cărora Israelul are un plan secret, pentru Cisiordania. „Aam auzit un zvon potrivit căruia am avea în vedere alte planuri. Nu este adevărat, deja avem unul: Foaia de parcurs. Nu avem nici un plan mai bun pentru viitorul Israelului și doresc să subliniez acest lucru din cauza speculațiilor pe marginea acestui subiect”, a explicat el. Doi colaboratori ai lui Sharon au a- dus in discuție posibilitatea ca, în cazul unui blocaj diplomatic, Israelul s-ar putea retrage u- nilateral din anumite zone eâe Cisiordaniei și ar putea anexa altele.
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Ariel Sharon (Foto: epa) i
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Angela Merkel
(Foto: EPA)

Negocieri 
condițio
nate
Berth (MF) - Candi
datul conservator 
Angela Merkel i-a 
cerut din nou, ieri, 
cancelarului sodal- 
democrat Gerhard 
Schroeder să renunțe 
la funcția pe care o 
deține înainte de a 
începe orice negoci
eri îh vederea formă
rii unui guvern de co
aliție. „Sunt două re
guli. Prima este că 
cea mai mare forță 
politică dintr-o coaliți- 
e are prerogativul de. 
a prezenta un cance
lar. Cea de-a doua 
este că fiecare forță 
politică ia deciziile 
privind persoanele în 
Mod Suveran", a 
Spmea. Merkel a 
dat asigurări că ne
gotiate cu Partidul 
SodâHJemocrat 
(SPO) nb vor începe 
decât după luarea 
unei decizii 1h legătu
ră cu viitorul cancelar.

Frattini
■ Comisarul european 
pentru justiție, Franco 
Frattini, cere CSM să 
coopereze cu Guvernul.

București (MF) - Raportul 
Comisiej Europene din lima octmahrle va evidenția rezul- 
tateiwpozltive Înregistrate de oritățile române In proce
sul de Integrare, dar va menționa și domeniile în care Guvernul de la București trebuie să implementeze mai hotărât cadrul legislativ existent.Anunțul a fost făcut, ieri, de comisarul european responsabil pentru justiție, libertate și securitate, Franco Frattini, la sfârșitul discuției, de la Palatul Victoria, cu premi

muștruluiește Justiția
erul Călin Popescu Tăriceanu, în opinia oficialului european, independența magistra- ților, procurorilor și judecătorilor constituie un exemplu privind sectoarele în care legislația aprobată trebuie să fie și aplicată.„A venit timpul ca membrii Consiliului Superior al Magistraturii să coopereze cu Guvernul, pentru a garanta că principiul independenței este pe deplin aplicat”, a spus Frattini.
Sunt și progreseEl s-a declarat mulțumit de progresele înregistrate în cursul acestui an, comparativ cu luna decembrie 2004, arătând că autoritățile române dis

pun, încă, de timpul necesar pentru a îndeplini, în 2005 și 2006, toate criteriile de aderare la, UE.întrebat dacă progresele constatate sunt suficiente pentru a se evita amânarea termenului de integrare europeană a României, prin introducerea clauzei de salvgardare, comisarul european a evitat să formuleze un răspuns concret, precizând doar că speră că o astfel de măsură nu va fi necesară.El a amintit de altfel că procedura clauzei de salvgardare nu este un instrument utilizat în mod regulat, ci doar o măsură extremă, care a fost luată în considerare din cauza progreselor insuficiente înregis

trate la finele anului trecut, întrebat, în aceste condiții,!dacă raportul din luna octom-i brie al Comisiei Europene va fi mai degrabă unul pozitiv la capitolul Justiție și Afaceri interne, el a susținut că nu poate anticipa acum cojt^AU- tul documentului, dar cfilex- tul va menționa existența u- nui cadru legislativ adecvat.El a remarcat inclusiv dublarea, în ultimele luni, a numărului de dosare de mare corupție, precizând că va fi informat periodic de către miniștrii Monica Macovei și Va- sile Blaga asupra sentințelor care vor fi emis&j^M^tfel de cazuri și că va^țțtBrasSWIrolu-1 ția situației în'^moaS^ftnă toare. v

Morți și răniți în atentatHilla (MF) - Zece persoane au fost ucise și alte 12 rănite intr-un atentat cu mașină- capcană comis vineri într-o piață aglomerată din Hilla, oraș cu populație majoritar șii- tă situat la circa 100 de kilometri sud de Bagdad, au anunțat surse din cadrul poliției, citate de AFP.Mai multe ambulanțe s-au deplasat imediat la locul atentatului, caire a avut loc în jurul orei locale 09.00 (08.00 ora României), în piața de fructe și legume Al-Ammar, din centrul orașului.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

La Balad, zeci de irakieni s-au adunat ieri să vadă ce a mai rămas în urma exploziilor (Foto: epa)
99 de morți în triplu atentat

Bagdad (MF) - Triplul atentat comis joi în orașul șiit Balad, situat la nord de Bagdad, s-a soldat cu 99 de morți și 124 de răniți, potrivit unui nou bilanț anunțat, ieri, de surse medicale și din cadrul poliției, citate de AFP.Două mașini-capcană au explodat, joi, la un interval de zece minute, în jurul orei

locale 18.30 (17.30 ora României), pe strada Masraf, o arteră comercială din centrul orașului situat la 70 de kilometri de Bagdad. Cel deal treilea,atac s-a produs zece minute mai târziu, în cartierul Bab al-Sur.Imediat după atentate, circa 5Q de obuze de mare calibru au fost lansate spre zona

Bab al-Sur și spre alt cartier din oraș.Forțele americane au anunțat că după atac au arestat un individ în timp ce încerca să fugă.Orașul Balad Eire o populație șiită, în condițiile în care provincia Salaheddin, în care este situat, este majoritar sunnită.
Au da! buzna în Parlament

Paris (MF) - Un grup de 30 de naționaliști și sindicaliști au pătruns cu forța, joi după-amiază, în Parlamentul regional din Corsica, insulă mediteraneeană franceză, pentru, a cere a- bandonarea urmăririi penale a marinarilor care au deturnat, mEtrți, un vas.Parlamentul regional e- xamina o moțiune care solicita abandonarea urmării penale a marinarilor din sindicatul STC, apropiat de naționaliști, care au detur

nat, marți, vasul Pascal Paoli, al Societății Naționale Corsica-Mediteraneană (SNCM). Privatizarea acesteia, anunțată în urmă cu zece zile, este la originea u- nui conflict social de amploare. Patru marinari au fost plasați în arest preventiv începând de miercuri.Militanții au spart încui- etorile grilajelor de acces în curtea Parlamentului regional din Corsica și s-au adunat în tribuna publicului, arborând drapelurile STC.
Slovenia ne-a ratificat Tratatul

București (MF) - Parlamentul sloven a ratificat, joi seara, Tratatul de aderare a României Ia UE, devenind astfel id patrulea stat din UE ca
re aprobă acest document, du- 
p$ Slovacia, Cehia și Ungaria.Potrivit unui comunicat, 
MAE român salută ratificarea 
de către Parlamentul Repub
licii Slovenia, cu unanimitate 
de voturi, a Tratatului de ade
rare: ’ României și Bulgariei 
la Uniunea Europeană.

Comunicatul precizează că votul Legislativului de la Lju-bljana intervine la numai o zi de la vizita ministrului român al Afacerilor Externe, Mihai-Râzvan Ungureanu, în Republica Slovenia.Conform MAE, aceasta este „încă o dovadă a angajamentului european al Sloveniei, materializat prin sprijinul constant și susținut acordat aderării României la Uniune, la 1 ianuarie 2007”.
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în dezacord
Chișinău (MF) - Chișinăul acceptă desfășurarea unor a- plicații comune ale misiunii de pace în Zona de Securitate, dar nu în condițiile cerute de Tirapol și doar în cazul în care Comandamentul militar va ajunge la un consens privind locul unde se vor efectua a- cestea, a declarat un oficial moldovean.Ion Solonenco, copreședinte al Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova, â declarat că p£~ în prezent Comandamentul militar nu a ajuns la un consens asupra locului de desfășurare a aplicațiilor.Tiraspolul insistă ca acestea să se desfășoare în apro-pierea localității Vadul lui Vodă; iar Chișinăul dorește 11 ca aplicațiile să aibă IOC’la postul din apropierea localității Dubăsari sau în altă parte, a precizat Solonenco. \ • Pe de Elită parte, Oleg Gu- dam, membru al Comisiei U- nificate de Control din partea Tirâspolului, a declarat că Republica Moldova refuză să participe la aplicații și a propus ca acestea să fie organizate cu participarea rușilor și' a ucrainenilor.

k

Fatah a câștigat alegerile
■ A treia fază a alegeri- fază a alegerilor locale organi-
lor municipale a fost 
câștigată de mișcarea lui 
Mahmud Abbas.Ramallah (MF) - Mișcarea Fatah a președintelui Autorității Palestiniene, Mahmud Abbas, a câștigat, joi, cea de- a treia fază a alegerilor municipale, devansând gruparea radicală Hamas, potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Comisia Electorală.Fatah a obținut 61% din sufragii și conducerea a 64 de municipalități, fiind la distanță mare de ocupanta locului al doilea,Hamas, votată de 26% dintre alegători și care a câștigat conducerea a 28 de localități.Conducerea■ celorlalte 12 municipalități le-a revenit candidaților independenți sau formațiunilor mai mici. Rata de participare la alegeri a fost de 75%.Scrutinul s-a desfășurat în 104 sate și orașe din Cisiordania, rezultatul definitiv fiind cunoscut numai pentru 22 dintre acestea.Aceasta a fost cea de-a treia

zate în teritoriile palestiniene. Primele două etape s-au desfășurat între decembrie 2004 și mai 2005, iar cea de-a patra și ultima etapă este programată pentru 8 decembrie și va avea Ioc în 107 localități din Cisiordania și Fâșia Gaza.Hamas a obținut rezultate foarte bune în primele două etape ale alegerilor, impunând du-se mai ales în marile orașe.

< (Foto: EPAjț
■■■

■■■» - ■ f

Redactor șef: Adrian Sâlăgean
Redacted: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Păs,
Daniel I lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter. Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, AtHa Kurta 
Corectori: Alice Negru, Luiza Mannut

Abonamentul la Cuvântul liber costă 6,9 iei pentru a lună., 
13,80 lei pentru două luni, 19,90 lei pentru trei luni, 3.7,90 lei 
pentru șase luni și 69.90 lei pentru un ar la sediu» redacțfeîja 
propriii distribuitori de presă și 56.000 lei (5,6 RON) pta^Ux-.'*  ' 
ele poștale ia factom poștali și la ohdMe poștale din teritoriu.

Râdamații
ji. privind 

difuzarea 
Ziarului 

la telefonul 
0801 030303
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Fabricile SEWS au paralizat• Flutur, în județ. Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, împreună cu prefectul Cristian Vladu, participă duminică, la ora 12.00, la Casa de Cultură din Deva, la întâlnirea cu tema „Aplicarea Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacertte". (D.l.)
• Conferință liberală. PNL organizează duminică, la Casa de Cultură din Deva, Con- fwița Județeană pentru alegerea președin- K ji și a Biroului Județean. La conferință vor participa și președintele partidului la nivel național, premierul Călin Popescu Tăriceanu, alături de miniștrii Gheorghe Flutur și Bogdan Olteanu. (D.l.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.strola^informmedla.ro

O alta formă de 
sclavagism

Prezentate de autorități ca fiind mult 
așteptatele investiții strategice, fabricile 
în sistem lohn ascund poveștile unor oameni 

care muncesc până la epuizare. împinși de 
foame, îrrtr-un sistem în care se muncește cu 
strictețe occidentală și se plătește românește, 
îndură umilințe greu de imaginat. Cad ca 
muștele pe liniile de producție, pentru pros
peritatea unui capitalist fericit că a găsit carne 
de tun la 100 de euro bucata. Sunt sclavii 
unui sistem care funcționează în țările lumii a 
treia și care nu a reușit să se mențină în 
multe țări europene din fostul lagăr comunist. 
Pentru simplul motiv că în Ungaria, Polonia 
sau Cehia salariul minim a crescut foarte 
repede. Iar „investitorii strategici" și-au luat 
catrafusele și au venit în România. Unde pot 
staționa fericiți.

■ După revolta de la 
Deva, angajații de la 
Orăștie au încetat 
lucrul.

Tiberiu Stroia_________________
tl be riu.stroia@informmedia.ro

Deva - Protestul ângajaților de la fabrica de cablaje din Deva, aparținând companiei japoneze SEWS, a degenerat într-o grevă generală care s-a extins și la fabrica de la Orăștie. Ieri, ambele fabrici au fost închise până în data de 3 octombrie. Și asta, deoarece negocierile care au avut loc între reprezentanții firmei și angajați au eșuat.
Aceleași acuzațiiPractic, muncitorii de la SEWS refuză mărirea salariată propusă de conducere atâta timp cât ea este cuprinsă în prima de fidelitate. Bani pe care, în cazul unei absențe motivate de la locul de muncă, angajatul nu-i va primi. Un aspect deloc de neglijat (care ar trebui să intre în
Dezamăgirea președintelui

§i toate astea pentru că, de 15 ani, nici
,un guvern nu a fost capabil să fjună pe,. . 

picioare o economie viabilă.. Cât despw» ->bd 

gramele de reconverșie profesională, ele sunt 
povești de adormit copiii. Toți guvernanții au 
□referat să se îmbogățească, vânzând pe 
prețuri de nimic sau semnând contracte de 
privatizare păguboase pentru noi. Iar ceea ce 
este mai grav este că nici acum, în al 12-lea 
ceas, nu se vede nimic la orizont. Aleșii noștri 
sunt prinși într-o luptă politică ce nu are ni
mic de-a face cu problemele țării. între timp, 
încet, încet ,vine peste noi tăvălugul 

k sclavagismului sălbatic.

•<

■ Mircea Moloț nu a 
fost de acord cu 
obiecțiile formulate de 
vicepreședintele CJ.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@iDfarmmedla.ro

Deva - Președintele liberal 
«al Consiliului Județean a Scut precizări cu ihvW’la problemele ridicate de partenerul său democrat de Alianță. „în primul rând vreau să îmi exprim dezamăgirea. Colegul meu fie a ascuns intenționat acest lucru, fie nu știe că există o strategie de dezvoltare a județului, în ambele cazuri situația fiind foarte gravă. Ceea ce este trecut în proiect nu sunt priorități, ci obligații,

După protestul de la Deva și angajații de la SEWS Orăștie au intrat în grevă (Foto: Traian Mânu)atenția celor de la ITM Hunedoara) sunt reclamațiile privind tratamentele aberante la care sunt stipuși muncitorii din cele două fabrici. Și la Orăștie declarațiile celor pre- zenți la protest sunt șocante.
pentru că deja CJ a adoptat hotărâri în acest sens și am început acum pentru a avea banii la anul.- E o mare greșeală ce s-a spus, banii neputând fi folosiți cum vrem noi, ci în conformitate cu studiile de fezabilitate existente. Nu ne putem juca cu așa ceva”, a declarat Mircea
S: tipie polemiciEl a mai spus că până acum nu s-a putut face o emisiune de obligațiuni pentru a se realiza diferite obiective, deoarece bugetul județean a fost grevat, până în vara lui 2005, de împrumutul contractat de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului. „Banii nu se dau decât pe investiții precise. Restul sunt simple 

Potrivit acestora, nu au voie să vorbească între ei sau nu li se permite nici măcar să primească un telefon. „Suntem urmăriți și când mergem la baie, pentru a nu depăși cele 2 minute alocate acestor

fiolemici”, a precizat Moloț. n final, hotărârea în cauză a fost adoptată, chiar dacă trei dintre consilierii PD au votat împotrivă, iar unul s-a abținut.

Mircea Moloț

necesități. Dacă o colegă cade în timp ce mun-cește, nu este chemată ambulanța, ci primește o injecție cu calciu sau un paracetamol. Șefii ne spun că Salvarea nu este taxi”, susțin protestatarii.
Găsiți morți

Deva (M.T.) - în urma accidentului produs în urmă cu 4 zile, pe D.N.7, în Deva, conducătorul unui autotir, Mattheus S., de 24 de ani, cetățean olandez, a surprins și accidentat grav pe Ioa- chim A., de 79 de ani, din Deva, care a traversat 
strada-iUTin loc nemarcat 
și fiOawșe asigure. Victima a fost transportată la Spitalul Deva, unde a decedat. Alte două persoane au fost găsite moarte: Ion M., de 39 de ani, din Zam, a fost găsit decedat în pădurea de pe raza comunei, iar Eleonora L., de 65 de ani, din Orăștie, pe strada Unirii, în fața blocului.

Abonează-te la 
Cuvântul Liber:

Abonamentul ■ 
t cea mai 
r avantajoasă 
L _ ofertă

Abonează-te la CL cu doar 6,9 lei/lună Accident grav pe DN 7

Aboneaza-te 
sunând la 

0801-030303 sau la 
0254-211275

Vețel (M.T.) - Un grav accident de circulație s-a petrecut, ieri, pe DN7, în Vețel. Conducătorul unui autoturism Peugeot, Nlcușor, R., de 39 de ani, din Deva, nu â adaptat viteza la condițiile de carosabil Umed, a pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat pe contrasens. A intat în plin într-o autobasculantă condusă regulamentar de Neculai M., de 32 de ani, din localitatea Dobra. în urma impactului, conducătorul autoturismului Peugeot a fost grav rănit și transportat de urgență la Spitalul Județean Hunedoara-Deva.Bărbatul a fost internat la 

întotdeauna cu știri proaspete și obiective 

în fiecare vineri, Jurnal TV gratuit

JURNAL
RECLAMĂ

secția ATI din cadrul spitalului. Din cauza multiplelor leziuni și traumatisme, bărbatul a intrat în comă, iar la ora închiderii ediției medicii erau rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Pentru ca șoferul să poată fi scos dintre fiarele contorsionate ale autoturismului a fost nevoie de ajutorul unui echipaj de descarcerare. Traficul rutier a fost blocat aproximativ jumătate de oră, iar coloana de mașini s-a întins pe 5 kilometri. Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și circumstanțelor în care s-a petrecut accidentul.

informmedla.ro
mailto:riu.stroia@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@iDfarmmedla.ro
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7XOCea^dfaaptitor 
Emisiuie riteractivă de 
divertisment și infor
mații

420Teiatapphg 
890DamankMlK
QCU3 

Dtaw
930MkțdfwHc 

lOXOtatolkrtpMdb 
HXOCIIItariisncniid 

ElpfenMuM 
12X0 lunete 

an triton
13X0 Olteni 

2007
14X0 JurraM TVR 

14d5%Ho nortr 

wratoantetoval 
2006. Prezintă luliana 
Tudor

1400 Parteneri de 
wadtoid

1690 Cu fete 
leafa

IBXOTifaddanedi 
19X0 JumM

TVR Meteo 
Sport

2M0Stiptasintze_7 
țgani de SURPRIZE de 

neuitat-întinerește 
odată cu noi! Prezintă 
Ancfreea Marin. Regia 
Tudor Mărăscu.

23X0 JuraM TVR Meteo 
Sport

2330 Prefața**
030Aline p nune (thriller.

QSUA 2000) Cu: Liam 
Neeson, Sandra 
Bullock, Oliver Platt. 
Regia Eric Blakeney. 
Agentul sub acoperire 
Charlie a rezolvat multe 
căzui de-a lungul carie
rei. Obosit el vrea să se 
retragă.

235 JuneUTVR. Meteo. 
Sport (r)

SISAnoapoer*  
«(damă, SUA 1999). Cu: 

Johnny Depp, Rank

%

630Coapbl tfei <nrțu
O(r)

430 Ufa*  
BFtony, 

episodul 7
9X0 B*y  

QUrcn^Tim, 
episodul 14 

930T«nyhsnta, episodul
S15

10X0 DntodM 
Ode la Second Sight 

(comedie, SUA, 
1989)

12X0 Ptanotor. Cu Roxana
Ciuhulescu

1230

I
I

% 
i.
$

730GMBWbrid Spat 
8X0Mx,Jkn

Button 
830Anbna(VMMid> 

fotnim.Actor Buy
(d.a.) • 

ftCCraittoptobi 
1415 Rate d> nan*  
IIXONm^MHI 

«OfaW
Cu: Peter Weller, Seba
stian Roche, Christo
pher Gorham, Leslie 
Silva, Tamara Craig 
Thomas.

a.

s
g

• g

â

i
13X5 m(r)
15X0 Jtoui (come c SUA 

«1990). Cu: Bill Muray, 
Geena Davis, Randy 
Quaid, Jason Robards 

17X0 lb art, luW 
iaxo six

* 
i
I
1

«
I 

’ b

I 
s
3

I

2430 Soro de vfa|a
«facțiune, SUA 2000). 

Cu: Meg Ryan, Russell 
Crowe, David Morse, 
Pamela Reed, David 
Caruso. 1ntr-o țară din 
America Latină, niște 
rebeli II iau ostatic pe 
Peter Bowman (David 
Morse) un inginer ame
rican.

2390 Mk mntoi (acțiuie, 
«SUA 1996). Alain 

Moreau (Jean-Claude 
Van Damme) este ui 
polițist france^ care 
într-una din zile află de 
la colegii săi că în tim
pul unei misiuni foarte 
spectaculoase au dat 
peste cadavrul uiui 
bărbat care seamănă 
leit cu el.

130 Sam

4X0 RIk madm (r) 
SOOPiomolortr)

04:15 îndoiala (s) 05X0 Po
veștii adevărate (r) 06X0 Mi- > 

! CL/țul Frijoiito (r) 0400 Culoarea ’ 
păcatului (r) 0415 UzUrpatoa- 
rea (s) 11X0 Amazoana (s) 
12X0 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 13X0 Sărmana 
Maria (r) 1530 Micuțul Frijoli- 
to (s) 1730 Poveștii adevăra
te 1825 Vremea de acasă 
1830 Inocență fuată (s) 2030 
Culoarea păcatului (s) 2230
David Bi±>al la Otro Rollo. Emi- l 
siune de divertisment 00X0 Po- * 
veștiri adevărate (r) 01X0 Miss 
Venezuela 2004 Partea a doua 
02X5 David Bisbal la Otro Rol- î 

; lo(r)(AP)

6X0 In wHnajri (dramă, 
«Marea Britanie, 2004).

Cu: Alki David
725Z*|lgmail  (acțiune,

IJSUA, 2003). Cu: Robert 
Duvall, Jeff Daniels

11XOEu ant Dtofd (damă, 
«SUA 2003).Cu: Janes 

Caviezel, Ben Tbber 
1290Old si san 

«(dramă, SUA 1996).
Cu: Halle Berry

14,-10 Pa pinnule de
Olin Episodul 39

14X0 Rnratra de vM 
«(cframă, Italia, 2003).

Cu: Giovanna Mezzogi- 
omo, Massrno Girotti

$ 
£

07X0 Teleshopping 0730 De
sene animate 0630 Aventuri 
cu Bob (s) 09X0 Sheena (s) 
10:00 Orizonturi europene 
1030 Puzzle 1heea 11X0 Sport, 
dietă și o vedetă 1130 Tele 
RON 1230 The Temptations 
(muzical, SUA, 1998) Ultima 
parte 14X0 Schimb de mame 
1530Viață de vedetă (d) 16X0 
Aventuile familiei Vijelie 17X0 
Săptămâna nebună 18X0 Fo
cus 19X0 Guimess - Lumea 
recorduilor 20X0 Dipă gratii 
22X0 Poliția îi acțiuie (r) 23X0 
Trădați 'n dragoste 00X0 Jo
curile iubirii 02X0 Focus (r) 
03X0 Guimess

04X0 Realitatea de la 04:00 
04d 5 45 de ani de comunism 
(d) 0535 KILOcruc ia da (r) 0716 
Ziarul realității 08X5 No com- 
ment 11 d 5 Pet Club 13X0 Rea- 
I it at ea de la 13:00 13:15 Au- 
toshow 1530 Regizorii docu
mentarului românesc 18X5 Fi
liere 19:00 Realitatea de la 
19:00 20X0 Realitate^-4: la 

20:00 2415 O tuă c c aven
tură 2215 Parfun de glorie 
23fl5Un m3 de cultură 00X0 
Realitatea de la 00:00 cu San
da Nicola 01:15 Parfum de glo
rie 0215 M BA 03X0 Realitatea 
de la 03:00 0305 Regizorii do
cumentarului românesc

omo Pasiuni (reluare) 0530 
Expres TV 06X0 Bugetul meu 
(reluare) 0630 Jurnalul TVR 
(reluare) 07M Pescar hoinar 
(reluare) 0790 Top sport 0M0 
Teleshopping 0830 Euro-Di- 
specer 0835 Universul cun
oașterii 09X0 Arca lui Noe 
0930 A avea 20 de ani la ... 
(reluare) 10X0 Natură și aven- 
tuă 1090 Oala siMa presiune 
12X0 Televiziunea, cfragostea 
mea 13X0 Agenția de plasare 
14X0 Miracole (serial) 15X0 
Via sacra 16X0 Aventui secre
te (serial) 1630 Euro-Dispe- 
cer 1635 Junalul TVR 17X0 
Fotbal: Farul Constanța - F.C. 
Argeș 19990 Anthony Quhn - 
amintiri dirrtr-o viață (d) 20X0 
Trăsniții din Queens (serial) 
2030 Amy (serial) 2130 Ju
nalul TVR 22X0 Lady Ran- 
dolph Churchill (serial) 23X0 
Scrisori de la ui asasri (thriller, 
SUA, 1998) 0050 Nemuritoa
rea (serial) 01X0 Muzica la 
maxim 02:40 Fotbal: Farul 
Constanța - F.C. Argeș (relua
re)

-S

I
I
i

S
4;12X0 htndbl

13X09 
1£15viMN-Atflcuptoiu-

Sna
1530VIP. Cu: Pamela An- 

0derson, Molly Culver, 
Natalie Raltano, Shaun 
Baker

163001 mai 
tunoșiari

1430Șfa8mți>

I
$ - 
ă 1

«

i •

I
8

5 1

1

i

i

S

*-----—afXVIMMO

2430 Sect de ROll (acțiune, 

«SUA 1997). Cu: Gary 
Daniels. Detectivul Ray 
Morgan II ucide acci
dental pe fiul unul bos 
al mafiei. Plin de mânie, 
acesta le ordonă 
oamenilor lui să îl ucidă 
pe Morgan.

22X0 DtataienE Ankrut

2290 DtartnrnHE Gogoma
ni

23XOSknonSea (acțiuie, 
«SUA 1999). Cu: Demis 

Rodman, Dane Cook, 
John Phette, Ricky 
Harris

200 Gnus htoradlv 
3XU0baawtor 
4X0 Bomb de

»

« 1625 lin Qoft Tomb Rai-

£.
s
is

9
8
I
i 

.1

1

*QthnlMglndvtall 
(acțiuie, SUA 2003). 
Cu: Angelha Jolie, 
Gerard Butler

ladODumnsi
Openbuozl (comedie, 

SUA 2003). Cu: Jim 
Carrey, Morgan Free
man, Jennifer Aniston, 
Philp Baker Hall, Cat
herine Bell. Regia: Tom 
Shadyac

ÎMOMhii străzi (dramă, 
«SUA, 2004). Cu: Jenni

fer Freeman, Marques 
Houston, Omar Grand
berry. Regia: Chris 
Stokes

2135 CUna moUiI (dramă, 
«SUA 2003). Cu: Tobey 

Maguire, Jeff Bridges, 
Chris Cooper, Paul 
Vincent O' Connor, 
Michael Ensign. Regia: 
Gary Ross

2350 Monte*  (thriller, Unga- 
Oria, 2003). Cu: Săndor 

Csănvi, Zoftăn Mucsi 
1WCMflKdne(pu(ttTil- 

ÎHler, SUA, 2003). Cu: 

Randy Quaid, Shane 
Johnson 

330Cmndhu (dramă.
«Brazilia. 2003). Cu: Luis 

Carlos Vasconcelos, 
Milton Gonțalves, 
Aitton Grața

530Vedete la HoBywocd

PRO CINEMA M1 TV 2
£

TV SPORT 3

i

0650 Răsărit de soare 10X0 
Emisiuni pentru copii 10X5 TS 
- Corner 1105 Ce, înde? 11X5 
Telesport 13X0 Știri, meteo 
13:10 Să gătim ușori 13X0 De 
la Atena la Atena 1430 Valori 
naționale 15X0Secolul nostru 
(d)1530 Nu fii trist! 17X0 Ști
ri 1700 Telesport 19X5 Ma
rea Carte 20X0 Luxor-show 
2430 Jurnal, sport, meteo 
21X5 Loto 2105 Jack și Bobby 
22X5 Femeia fatală 00X6 Ști
rile serii 0020 Telesport: CM 
de lupte

09:00 Teleshopping 09:15 
Poklmon 09:45 Teleshop
ping 10:00 Pokămon 1030 
Pokâmon 11:00 Descoperă 
România 11:15 Teleshop

ping 11:30 Viața la Casa 
Albă 12:30 Mega-star 
13:00 Teleshopping 13:15 
Surorile 14X0 Anna 16X0 
Cheers 17X0 Dincolo de Af
rica 19:00 Telefonul de la 
miezul nopții 20X0 Decla
rație de dragoste 22:00 
Profiler 23:00 Saturday 
Night Live

7X0 Matineu TV211:15 Mon
ștrii epocii glaciara 11205 Sfa
tul casei 1250 TatalCar1325 
Trăiește-ți Viața îică o dată! 
1420lngerii păzitori ăi șosele
lor 1525 Karen Sisco (SUA) 
1625 Vrăjitoare fermecătoare 
1725 Stargate (s) 1830Comi- 
șaruIRex (s) 1930 Știri, meteo 
20X0 Magellan 2tt30 Activity 
show 2100 Plutonierul major 
Bilko (comedie, SUA, 1996) 
2320 Familia polițistului 1 (thril
ler, SUA, 1995)01X5 Instrucție 
anhialică (f) 0216 Fastlane (s)

07X0 Fotbal Anglia: Chelsea 
- Sunderland 09:00 Fotbal 
Anglia: Chelsea - Aston Villa 
11300 Fotbal Divizia B: Inter- 
gaz - Petrolul (live) 13X0 TV 
Sport Special: UEFAntasticii 
15X0 Liga Campionilor: Chel
sea - Liverpool. Anul trecut s- 
au întâhit în semifiiale. Acum 
suit în griția G, pentru că Li
verpool nu a fost protejată de 
UEFA. Alt derby, Bayem - Ju- 
ve, în A. Pentru Jose Mourin
ho, să fixezi Chelsea în una a 
doua valorică a Ligii e un 
afront. Suntem campionii 
Angliei și am fost doi ani la 
rând în semifinale 17X0 Hand
bal feminin: Astra Poșta 
Căbiău - Silcotub Zalău 1830 
Știrile Tv Sport 19:00 Liga 
Campionilor Handbal: Dina
mo București - Ciudad de Re
al 21X0 Super Spania (live) 
23X0 Super Spania (live)

NAȚIONAL HALLMARK DISCOVERY

*

07X0 Mașini extreme 08X0 
Confruntări și fiare vechi (BX0 
Motociclete americane 10X0 
Aventui la pescuit 1030 Eva
dare printre lacui 11X0 Pe u- 
mele dinozaurilor 12X0 Vâ
nătorii de mituri 13X0 Mașini 
extreme 14X0 Confruitări și 
fiare vechi 15X0 Motockk“- 
americane 16:00 O altă , 
netă 17X0 Maniaci ai științei 
18X0 Lecții de supraviețuire 
19X0 Evadare printre lacuri 
20X0 Asasinate celebre 21X0 
Motociclete americane 22X0 
Adevăratul Cod al lui Da Vinci 
00X0 Radiografia unui deza
stru 01X0 Discovery despre 
Sex

05X0 Ruth Rendell (r) 06X0 
Detectivi în paradis (r) 07X0 
Teleshopping 00X0 Proyamul 
de știri N2410X0 Insula copi
ilor 10TI5 Denver, the last di
nosaur 1090 Insula copiilor 
1130 Raven (s) 12X0 Peripeții 
de vacanță (s) 13X0 Măscări
ciul 15X0 Fotbal Divizia A Bur
ger: Jiul - Timișoara 17X0 Sare 
și piper cu Stela și Arșițe 11430 
24 de Ore Național TV 19C10 
Sport Național TV 1445 Jara iu' 
Papură Vouă 20X0 Polițiști 
mudari (polițist, SUA, 1987) 
22X0 Detectiv pe skateboard 
00X0 Emmanuelle (r) 01X0 
Polițiști mudari (r) 02X5 De
tectiv pe skateboard (r)

05:15 Informatorul (dramă, 
SUA-Irlanda, 1997) 07X0 
Tărâmul vrăjit (aventuă fanta
stică, SUA, 2004) Prima parte 
06X5 Clubul ciudaților (dramă, 
coprod., 1999) 1030 Un soț de 
înprumut 1215 Povestea lui 
Rich Donato 14X0 Providence 
(s) 14X5 Tărâmul vrăjit 1630 
Clubul ciudaților (dramă, co
prod., 1999, reluare) 1415 Un 
soț de împrumut (comedie, 
SUA 2005, reluare) 20X0 Pro
vidence (s) 21X0 Detunarea 
226 Lege și ordne: Intenții 
criminale (s) 23X5 Frăția cri
mei 0130 Ucigași tăcuți (Bl 5 
Lege și ordne: Intenții crimi
nale (reluare)

PRO TV ANTENA 1 H HBO TVR 2 PRIMA TV ACASĂ REALITATEA

TXOUlfarai 
cratirt

830 tamanbnfa Clubul 
0 Disney

.Cartul de Air*  Brașov 
2005 Spectacol cu 
artiștii din Repiblica 
Moldova 

1025EuiMfepaar 
1030 Ufa an

Baopn 
IIXOVIfaakjH 
13X0AgmdapallH 
14X0 Junei TVR Sport Meteo 
14*15  Dinutz ari Cu Dan

Bitman
14X0 MtaM 

NfanldaMuH 
Uyoart Mamaia, 2005 
Recital Școala 
vedetelor (r)

17X0 Tm tidortc Festiva
lul Național de Folclor 
.StrugueledeAur*,  
Jidvei, 2005

1450Dagerth loto 640 și

lAXOAmUIVR * 
20X0Mtourt91CuVlad

Enăchescu

I
I

f

»ISMlMi:9lMa-KM 
BacfatiDMdaA 
dive)

23X0 JurmU TVR Sport 
Meteo

2330GMntat100«
030 Un om .(tat? (come- 

«die nea^ă, SUA 2001) 
Cu: Jon Favreau, Vince 
Vaulin, Famke Jans
sen, Kmberley Davies, 
P. Diddy. Doi loseri 
încearcă să dea lovltua 
In New York și îicucă 
socotelile mafiei. După 
marele success de pu
blic șl de critică pe care 
l-au avut cu "Swh- 
gers", Jon Favreau și 
VhceVauțfinfacdin 
nou echipă

HSJinMIVR(r) 
KiO Aline fl1nuM(come- 

«die, SUA 2000, r) 
450U8|aaH»BMpa(r) 
530UnlwndcnA«i(r) 
BXOTefaicfrtng

06X0 Realitatea de la 06:00 
07X5 Bună dimineața, Româ
nia! 11:15 România literară 
12X0 Realitatea de la 12:00 
13X0 Realitatea d la 13:00 
1315 Exist, deci mănânc! 15X0 
Juna! în limba engleză 1555 
Arhitectonic 1715 Planeta po
litică 18X0 Realitatea r1 ’’ 
18001415 Liosta lui Car 
bastian 19X0 Retrospectiva ri- 
temă a săptămânii 2015 Ca
pital TV 21X0 Realitatea de la 
21:00 2116 Job-uri europene 
România-Orașe-Bani de buzu
nar 22X0 Realitatea de la 22:00 
2215 Realitatea sportivă 00X0 
Realitatea de la 00:00

1 07X0 Teleshopprig 0730 De
sene amate 0830 Aventui cu 
Bob (s)0BX0 Sheena (s) 10X0 
Casa noastră 1030 Teleshop
ping 11X0 Levintza prezintă 
1130 Tele RON 1230 Rose
anne (s) 13X0 Pet Show 1330 
Mereu prieteni 15X0 Farsele lui 
Jugarufr) 1530 Viață de vedetă 
(r) 16X0 Cronica cârcotașilor 
(r) 1400 Focus 19X0 Gum- 

s ess - Lumea recorduilor 20X0 
* Aventuile familiei Vijelie 21X0 
; Schimb de mame 2230 Rațiu

ne șl simțire (eframă, coprod., 
1995) 0130 Focus(r) 0230 
Guimess: Lunea recordu ifor 
(reluare)

06X0 Micuțul Frijolito (s, r) 
08X0 Culoarea păcatului (s, r) 
0925 Uzupatoarea (s) 11XD Al 
șaptelea cer (s) 12X0 Acasă îi 
bucătărie 13X0 Sărmana Ma
ria (s) 15X0 Cristina Show 
1400 Corazon latino 1730 Po
veștiri adevărate 1425 Vremea 
de Acasă 1030 Inocență fu
rată (s) 2030 Fetele Gilmore 
(s) 2130 Tortul miresei (come
die, SUA 2005) 2330 Cristha 
Show Invitați: Actorii djnț» 
lenovela .Pariul iubirii*  0090 
Poveștiri adevărate (r) 0130 
Corazon latino (r) 03X0 Fete le 
Gilmore (serial) 04X0 Ola, ta
tii (seria»

630JMU
«(comedie, 

SUA 1990, r) 

axoofafa
aaounfaui 

«Hany 
9X0 Damna

IttXOMtantanji 
«lui Dafa (anrnație, 

SUA 1999) 
11X0 Parte de 

tate Realizator 
Cristian Tabără 

12X0Pldfa 
hatul 

13X0

I
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î
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13X5 DhW

Universul magiei 
lAXOApopoTV 
ISXOJtam

16X011ia|IL 
tuctotHI 

17X0Manteifla

TXDCtmoaaHteaâv 
OXODmmaarfaate 

lOtDOMteklM (acțiuie,
«SUA 1998) Cu: Frances 

McDormand, Hatty 
Jones, Kristian de la 
Osa. Madeline este o 
adaptare după un ciclu 
de romane ale scriitoru
lui australian Ludwig 
Bemelmans. Intr-o casă 
veche acoperită cu viță 
devie, dri Parisul anilor 
"50, trăiesc 12 fetițe. 

IZXODtawtțl 
13X0 SM
IBdSăMunaCma 
13M5SanhdMaM 
1430 DunMnti Mfa Cu:

Mihaela Rădulescu. 
Gazda emisiunii și 
invitații prezențl în 
platou vă invită pre- 
zenți îi platou vă invită 
să urmăriți cele mal noi 
rubrici ale emisiunii 
„Muzkoteade au", 
.Poftă bună de cul
tură"

14307ria 
ISXOObaawtor

6X0 Drapate ai preaviz 
«(Romantic. SUA. 2002) 

Cu: Sanda Bullock, 
, Hugh Grant

7X0 South KMngton (Co- 
«medie, Anglia, 2001) 

Cu: Ripert Everett
930 (M ai Bcb7 (Comedie, 

«SUA 1991) 
s 11 no PfcnaNo (Comedie, 
s «Italia, 2002) Cu: Rober

to Benigni
< 13XDB^rait4UwatWton- 

î 14X6 h mart! (Come- 

s «die, Franța, 2003)
! 1555 Onteite (tana, cta-

Sma Episodul 40
1420 It raid tobei (Come-

Odie, SUA 2002) Cu: 
Nick Carmon, Zoe Sald
ana, Leonard Roberts, 

t Orlando Jones, GQ, 
Jason Weaver

< lUODtagtMto
«oi BSMte (Romantic, 

j SUA 2002) Cu: Sandra
’ Bullock, Hugh Grant,

Alicia Witt, Dana Ivey, 
Robert Klein, Heather 
Bums

07X0 Miracole (serial, reluare) 
0400 Teleshopping 0430 Eu- 
ro-Dispecer 0835 Medalion 
folcloric 09X0 Ferma 10X0 Pe
scar hoinar 1030 împreună 
pentru natuă 11X0 H... ora 
Prichindeilor 12X0 Două roți 
1230 Magazin, IT 13X0 
Atenție, se cântă! 1400 Casa 
mea 1425 Poftă bună! (d) 
15X0 Lots și Clark - Noile aven
tui ale kii Superman (serial) 
16X0 Secrete regale (d) 1635 
Jurnal cultural 17X0 Verdict:

■ crrnăl (serial) 1400 Farmece 
: (serial) 19X0 Cine l-a ucis pe 
j Stalin? 20X0 Sinaia Forever.

Ediția a doua 22X0 Jurnalul 
TVR Sport Meteo 22d5 Lege și 

\ ordine (serial) 2325 Wonder 
j Boys (comedie neagră, SUA 
: 20O0) Cu: Michael Douglas, To- 
‘ bey Maguire, Frances McDor- 
| mandlîS Agenția de plasare 

(reluare) QMS Scrisori de la un 
j asasin (thriller, SUA 1998, ra- 
* luare) 0*00  Nemuritoarea (se

rial reluare) 0430lols șl Clark 
- Noile aventui ale Iul Super
man (serial reluări

PRO CINEMA M1 TV2

2219 Vaca? Mm 
WMaataM 
ftMAnrapnlV(r)
'6 _
I3(ckamă, SUA 1992, r) 

Cu: Măriei Hemkigway, 
Clancy Brown, Jeff 
Kober, James Russo. 
Dipă despărțirea de 
fostul ei sot un iordani
an, Cathy Mahonelșl 

Ils crește cu grijă fila, 
împărțind cu tatăl cu-

. storfa copilului. Intre
• zl, ca de obicei, tatăl ia 

- Sița, dar nu se mai 
Jntoarce. Disperată, 
inama află că fostul soț 
a plecat în Iordania, 

npraună cu copilul.

KADhM Btate Universul
Jhnagiel fr) 

OS iftegmbUteM 
SNMfadHiBBtHrt(r) 
■BPMadecarteO)

20ffiJrtirtMai(Acțiu-
«ne, SUA 2003) Cu:

Mark Wahlberg, Char Il
ze Theron, Donald 
Sutherland, Edward 
Norton, Seth Green 

- Jason Statham 
3MDMdM>0dEp.4:Crk

s

TV SPORT

9
S
I
I
S
$
£

(reluare) 
KIBS*qM]o^d(SF,  

|jSUA2001)Cu:Clea 
DUVall, Steven Cu|p, 

yler Mane, Jason 
si n, Karim Prince, 

! : Colleen Camp.
Evilutlon este numele 

uunui joc video creat de 
un concern american. 
Realizatorii suit con

vinși că acesta va fi 
unul dhtre cele mai 
violente create vreo
dată, însă are ui puiet 
slab: personaje le nega
tive arătă ridicol.

■BMaMte (aventui, 
«SUA 1998, r)

Hf'fcMfe (Dramă, SUA 

«2002) Cu: Robin WIL 
Hams, Connie Nielsen, 

..Gary Cole, Michael 
Vartan, Erin Daniels, 
Paul H. Kim, Marion 
Calvert 

035Rfa (Dramă, SUA 
«2002) Cu: Salma Hayek, 

Alfred Molina, Geoffrey 
Rush, Ashley Judd

295 Cu OtNkl Mi (Dramă, 
«SUA 2004) Cu: Joy

Bryant, Domhic Purcell 
MSantoillTMaNi 
> iOCAcține, Franța, 2003)

Cu. Elodle Navarre, 
JeanYanne

> 07X0 Fotbal Anglia: Manche
ster Utd. - Manchester City 

; 0830 Fotbal Anglia: Manche- 
’ sterUtd.-Balckbum 11X0Li

ga Campionilor Handbal: Di
namo Bucueștl ■ Ciudad de 
Real 1230 Fotbal Liga Cam
pionilor: Manchester UTD.- 

; Benfica 1430 Ruc£y Total: Ce- 
: le mai tari faze ale săptămânii 
1 15X0DTM-Ostodrom:lstan- 
! bul - cursa transmisiune di

rectă 1630 GOLAZO! 1730 
, Săptămâna de știri 18X0 Ști- 
* rile Tv Sport 1830 Liga Cam

pionilor Handbal: Byasen 
Trondheim - Silcotub Zalău 
transmisiile directă 19X0 Box 
profesionist: .Arme Mortale’ 
- Wladimir Klitschko vs. Sa- 

' muel .TheNigerian Nightma- 
j re*  Peter 20X0 Super Spania 

(transmisiune directă) 22X0 
' Super Spania (transmisiune di- 
. rectă)

10X0 Cheers (serial reluare)
1430 Telefonul de la miezul 

1 nopții (seria l reluare) 11MS Fa- 
J mous. Docunentar12Sl5Pro- 
ș- Motor 13X0 Declarație de efra- 

goste (dragoste, România, 
' 1985, reluare) 15X0 Lumea 
ț PRO Cinema 16X0 Verdict: 
l Crimă (seria» 17X0 Dincolo de 
’ Africa 19X0 Telefonul de la 
' miezul nopții (serial) 20X0 
s Rocky2290Profller:Pstiologla 
( almei (seria» 2330 Clanul So- 
'• prano (seria» 00X5 Profiler: 
ș Pstiologla afrnel (s, r)

NAȚIONAL

I
, 10X0 Emisiuni pentru copii 

11X0 Inventatori 12X5 
Gyămănt Lăszlâ 1250 Mesajul

& Bbliei 13X0 Știri 13X5 Piața 

< centrală 1454 Emisiune reli- 
■■ gioasă evanghelică 15:20 La 

drun 1530 Dispăruți de-acasă 
j 1415 Drumul mătăsii rețesut 

1445 Primul planetar maghiar
i 17X0 Știri 17X3 Baterie ■ bas: 
! două melodii de odinioară 
i 18X0 CM de lupte 19X5 Pla- 
i neta albastră 2M0 știri 2425 
! Povestea prostiei mele 2155 
! Frlderlkusz 23X5 Știri

' ■■■■■■■■■■■■

‘ 715 Mecanică distractivă OM 
I Matineu TV21450 Pas cu pas 

1130 Viața cu familia ta 1155 
Bucătăria lui Stahl 1230 Con
an 1320 Sliders 1425 Kni^it 
Rider 1525 Noile aventuri ale 
lui Flpper 1625 Vipera zbuă- 
toare 1725 Waker 1825 J AG. 
1930 Știri 2400 Jurnal 21X0 
Irigy H6naljmlrigyShow22fl0 

! Cuvântul armelor (dramă, SUA 
2002). Cu: Nicolas Cage, Peter 
Stormare, Christian Slater, 
Adam Beach, Noah Emmerich 
01X0 Amator (film artistic)

HALLMARK DISCOVERY
0400 Programul de știri N24
10X0 Insula copiilor 1415 De- 

; sene animate 1030 Insula co- 
i plllor 1130 Agenția de tuism

l2X0Automoblle 1290Sareșl 
piper cu Stela șl Arșlnel 14X0 
Abunul național 15X0 Fotbal: 
Bistrița ■ Dlnamo, în Divizia A 

! (live) 17X0 Regii ringului 1830
24 de ore la Național TV 1935
Jara Iu' Papură Vouă 20X0 

l Granița (dramă, SUA 1992). 
î 22X0 Delirul (thriller, coprod.,

1999) 00X0 Granița (dramă, 
( SUA 1992, r) 01:45 Delirul 
; (thriller, coprod., 1999, r) Cu:

Henry Thomas, David O'Hara, 
Teri Hatcher, Bill DUce, Tăcsy

[ Săndor

î 07X0 Tărâmul vrăjit (fantistic, 
! SUA, 2004) 0445 Fu ia apei 
; (acțiune, SUA, 1997) 1430 
. Oamenii măii (fantastic, SUA, 
! 1999) 1295 Povestea lui Alan 
’ Freed (biografic, SUA, 1999) 
I 14X0 Providence (serial) 14X5 
! Tărâmul vrăjit (fantastic, SUA, 

\ 2004, reluare) 1630 Furia apei 
î (acțiune, SUA, 1997, reluare) 

; 18T15 Oamenii mării (fantastic, 
j SUA 1999, reluare) 20X0 Pro

vidence (seria» 21 McBride: 
Seducție și aimă (dramă, SUA, 
2005) 22145 Lege și ordine: In-

> tenții aiminale (seria» 23X5 
Evadarea 0130 Abuli beției 

\, 0430 Evadarea 0415 Abuii 
: beției

0400 Vânătorii de mituri 
07X0 Mașini extreme 08X0 
Confruntăi șif iare vechi 08X0 
Motociclete americane 10X0 
Evadare printre lacuri 11X0 
Dinozaurii adâncurilor 12X0 
Vânătorii de mituri 13:00 
Mașini extreme 14X0 Con
fruntări și fiare vechi 15X0 
Motociclete americane 1400 
Sărituri libere la superlativ 
17X0 Maniaci ai științei 18X0 
Spectacolul rulotelor 11 
Evadare printre lacuri XO 
Bătă lia pentru Varșovia 21 XO 
Portavionul 22X0 Submar hui 

f 23X0 Construirea imposibilu
lui 00X0 Arta mișcărilor in- 

. credbile

în suplimentul “Jur
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• Vin ploile. Prefectura Hunedoara a primit o avertizare meteorologică prin care se anunță căderea de ploi însemnate cantitativ până azi la ora 15. Avertizarea prevede că va ploua pe arii extinse, în general în cantități de 20 -25 l/mp. în Munții Apuseni se vor depăși izolat 50 - 60 l/mp. (C.P.)
• Ziua Vârstnicilor. La 1 octombrie se celebrează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. în județul Hunedoara, această zi a trecut în uitarea autorităților locale. (I J.)

Electrica trimite formularele

Impozit cu 
dedicație
CLARA PĂS
dara.pas@informmedia.ro

Proiectul Codului Fiscal pe anul viitor 
propune o altă impozitare a veni
turilor obținute din vânzarea de imobile. 

Locuințele care se vând în termen de până 
la trei ani inclusiv de la data dobândirii 
vor fi impozitate cu 2% din prețul de vân
zare și nu cu 16% aplicat asupra dife
renței dintre prețul de vânzare și cel de 
cumpărare așa cum se tot anunțase până 
acum. Aceste măsuri vor reduce încasările 
la buget. întrebarea care apare este de ce 
se renunță așa ușor la venituri bugetare, în 
condițiile în care ni se tot spune că buge
tul este anemic. Omul de rând se va bucu
ra, gândindu-se că va plăti bani mai puțini 
la stat când va decide să-și vândă casa. 
Dar el nu face acest lucru în fiecare zi. 
Alții sunt cei ale căror conturi bancare se 
umflă din speculațiile pe piața imobiliară. 
Așadar, înclin să cred că măsura vine să-i 
ajute pe aceștia din urmă.

I In calcul matematic simplu arată că
O dacă am cumpărat în iunie un 

apartament cu 500 de milioane de lei și-l 
vând luna viitoare cu 700 de milioane de 
lei, voi plăti impozit la stat 20 de milioane 
de lei (acum se achită un impozit de 10% 
aplicat diferenței dintre prețul de vânzare 
și cel de cumpărare). Dacă îl vând în feb
ruarie 2006 în condițiile noului cod fiscal 
voi plăti un impozit de 14 milioane de lei. 
în cazul în care finanțele ar fi fost con
stante principiului cotei unice de impo
zitare de 16%, anul viitor ar fi trebuit să 
plătesc un impozit 32 de milioane de lei. 
Adică statul acceptă să iasă în pjerdere! 
De dragul cui?

record la cea de-a doua ediție a Festivalului Ciocolatei desfășurat în aceste zile peîntreg teritoriul țării. (Foto: EPA) |

Itaadnbit» BIR - 1 ocl. 2OOS
j-J J J 'J J J J J - j

1 dolar 2,9585 lei

1 euro 3,5586 lei

1 liră 5,2091 lei j

1 gr aur 45,0228 lei

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al SC REVA SA SIMERIA 
Convo<;< <i Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor 

pentru data de 14 IC) 2005, ora 11.00 la sediul din Simeria, 
Sti Atelierelor, nr 32, 

cu uiniatuarea ordine de zi
1 Completarea ari.6 din Statutul Societății prin completarea 
obiectului secundar de activitate al societății cu 2411 Cod 

CAEN Fabricarea gazelor industriale.
In ca/iil in care Adunarea Generala nu va fi statutara, se va 

desfasura o noua Adunare Generala în ziua de 15,10.2005, la 
aceeași ora si in același loc

■ Tariful social la 
energie electrică se va 
acorda după noi reguli, 
de la 1 noiembrie. “

Clara Păs
clara.pas@lnformmedia.ro

Deva - Hunedorenii care beneficiază de tariful social la plata energiei electrice vor primi acasă documentele de acordare a tarifului social. După completarea lor, acestea, însoțite de copia după actul de identitate, trebuie depuse la casieriile Electrica sau trimise prin poștă cu confirmare de primire până la data de 31 octombrie. La ora

actuală, Electrica Banat are 69844 de consumatori casnici plătitori de tarif social. Dintre aceștia, 13655 sunt în Valea Jiului, 22848 în zona Hunedoarei, iar 33341 în zona Deva, a precizat Adina Popa, purtător de cuvânt al Electrica Banat-Sucursala Deva.
Condiții de acordareDin noiembrie, tariful social va mai putea fi solicitat doar de cei care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: consumatorul are un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie, iar locul de consum pentru care solicită

aplicarea tarifului social este domiciliul stabil al acestuia. Cei care nu vor mai îndeplini aceste condiții vor putea opta pentru trecerea la oricare alt tip de tarif al energiei electrice. în lipsa opțiunii, consumatorul facturat până acum cu tariful social va fi facturat cu tariful de tip monom cu rezervare.Dacă un abonat care a ales tranșa 1 de tarif social a consumat într-o perioadă de 30 de zile calendaristice un număr de 145 kWh, calculul este următorul: primii 60 kWh se taxează cu 0,15 lei/kWh, următorii 30 kWh se taxează cu 0,36 lei /kWh, iar restul de 55 kWh se taxează cu 0,71

lei/kWh. Costul energiei va de 58,85 lei, la care se adaug acciza de 0,00003 euro pentr fiecare kWh consumat și TV. de 19%. în total 70,05 lei.
Tatila «n. electrică

A. Tarif GS - de tip social 1
1. Tranșa 2 kWh/Zi
0,15 lei noi/kWh
2. Tranșa 2 - 3 kWh/zi
0,36 lei noi/kWh
3. Tranșa 3 kWh/zi
0,71 lei noi/kWh

B. Tarif CR - de tip monom cu 

rezervare
1. Preț rezervare
0,13 lei noi/zi
2. Preț energie
0,27 lei noi/kWh

MII de angajați ai chioșcurilor comerciale amplasate în incinta metroului din Sankt Petersburg au participat la o manifestare de protest împotriva deciziei guvernului rus de a închide aceste firme. Se estimează că aproximativ 15 mii de persoane, în marea lor majoritate femei, își vor pierde locurile de muncă.
IT-iștii romani vor sa exporte
■ Programatorii ar pu
tea să nu mai benefi
cieze din 2006 de im
pozitul 0% pe venituri.

Clara Păs
clara.pas@informmedla.ro

Deva - Ministerul Finanțelor a lansat ideea renunțării la această facilitate fiscală. Specialiștii români în domeniul IT-ului nu au plătit în acest an impozit pe venituri. La momentul introducerii facilității s-a folosit ca argument necesitatea dezvoltării acestui domeniu de activitate.„Eliminarea impozitului zero va afecta firmele mari

unde programatorii au salarii substanțiale. Dar acestea sunt puține! Cele mai multe sunt firme unde un programator câștigă 200-300 de euro*  pe lună. Ori, la acest salariu, impozitul era mic. Așa că mulți nici măcar nu s-au chinuit să apeleze la această facilitate pentru că nu este motivantă și în plus se știe că în România în domeniul fiscal orice se modifică de la o zi la alta”, declară Marian Neicu, administratorul unei firme de profil din Deva.
Export de softProgramatorii români se arată mai interesați de susținerea exportului de soft,

pentru că salariile lor depind de piață. „Avem produse de soft competitive, dar pătrunderea pe piața externă, acolo unde se câștigă bani, este relativ îngrădită.De aceea Guvernul României, în loc să se gândească la tot felul de facilități fiscale, mai bine ar găsi modalitățile concrete de încurajare a exportului de software.De exemplu, o structură care să preia sarcinile găsirii de parteneri externi. Programatorii asta doresc: să aibă de lucru! Așa facem bani și plătim și taxe, oricât ar fi ele”, mai susține Marian Neicu.

Desființare
Lupeni (LJ.) - De azi, Exploatarea Minieră Bărbăteni nu mai există. Aceasta va fi transformată în unitate de sine stătătoare a EM Lupeni. Daniel Surulescu, director GNH Petroșani, afirmă că „muncitorii și maiștrii nu sunt afectați de transfer, dar personalul TESA se va reduce cu 20 de posturi. Celor care vor pleca li s-au oferit alte locuri de muncă”. Mina Bărbăteni trece printr-o perioadă economică foarte grea și nu există nici o șansă de redresare.

sAptAmAma pe... arAturA
LUNIFără să fie vreo noutate, pentru mulți dintre noi, aflăm acest lucru și de la Zoltan Lakatos, președintele LMVJ. Anume că managementul din cadrul Companiei Naționale a Huilei este prost. Pentru că n-au făcut investiții în retehnolo- gizare și nu sunt în stare să stabilească un preț bun pentru cărbune. Mare dreptate ai, monșer! Dar ce importanță mai are când respectivii au precizie remarcabilă atunci când își dau salarii de zeci de milioane!

Șomerii, sursă de venit

MARȚIDeși legea le interzice, ceva șefi de pe la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă Hunedoara și-au tras niște firme. Care firme și-au băgat în buzunar niște fonduri destinate celor care angajează șomeri. Lucru foarte ușor de realizat atunci când tu centrezi, tu dai cu capul. Culmea e că, atunci când s-a pus problema comisiei de disciplină, lumea era plecată în concediu. Oare pe banii căror firme ?

MIERCURIDupă ce-a rezolvat problema cazării porcilor în cocine de cinci stele, țața UE s-a aplecat asupra morților noștri. Și folosind metode specifice (vorba polițiștilor), a identificat o problemă urgentă. Așa că ne-a interzis să mai ținem mortu'n casă și ne-a cerut să-l ducem la casa mortuară. Acuma, sincer vorbind, poate are și UE asta dreptate. Cui îi arde, după moarte, să dea nas în nas cu tipu' de la gaz sau cu administratorul blocului venit după taxele comune?

Moare cortegiul funerar

Nea Petrică liberalul!

JOINici nu se transformară bine în conservatori, că foștii umaniști se gândesc să devină liberali. Adică să se unească cu liberalii. Și asta după ce șeful lor suprem Dan Voiculescu încearcă o „uniune” cu liberalii europeni. Dacă ne uităm în gura democraților și liberalilor hunedoreni, acest lucru este de dorit. Preluând puțin înțelepciunea populară, putem trage concluzia că și ăștia cu procentul mic pot face politichia să zburde de plăcere.

VINERILa început de week end aflăm că la firme SEWS a exploda mămăliga. Sclavii de pe plantațiile industriale ale occidentalilor s-ai răzvrătit. Am avut îr sfârșit ocazia să aflăn cine sunt investitori strategici care ne ofer? zeci de mii de locuri de muncă. Și să înțelegeir cât de mult îi intere sează pe guvernanți îr ce condiții muncim. Iar faptul că subprefectul județului n-a avut acces în fabrică spune multe despre ce se-ntâmplâ într-o astfel de fabrică.

mailto:dara.pas@informmedia.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedla.ro
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„Licitație de masă lemnoasă' producția anului 2005
Licitația este de tip deschis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul nr. 10, in data de 12 octombrie 

2005, ora 10.00, pentru masă lemnoasă pe picior.
Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație este de 8.713 mc, aparținând următoarelor grupe de specii:

- Rășinoase 2.441 mc -Fag 6.110 mc - Diverse tari 162 mc

7 ft SERVKE

Lista partizilor'care se licitează, prețul de începere a licitației și treapta de licitare pentru fiecare partidă pot fi consultate 
la sediul D.S. Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele: www.rosilva.ro șî www.sitvahd.ro. ,

Preselecțla agenților economici vă avea loc la sediul D.S. Deva; în data de 7 octombrie 2005, între orele 8.00-14.00.
Relații suplimentare se pot obține latei. 0254/225.199, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 0254/222.481 și la ocoalele 

silvice. ' . •
• (31396)

... ..if -.

COMUNICAT DE PRESĂ
cas hunedoara ț~a urmare a deficitului privind încasările la fondul asigurărilor de sănătate de la toți cetățenii care realizează venituri din activități independente (persoane fizice autorizate și asociații familiale), venituri din agricultură și silvicultură (care nu realizează venituri din alte surse), venituri din cedarea folosinței bunurilor, veniturilor din dividende și dobânzi, alte venituri impozabile cu excepția celor de mai sus, vă reamintim de obligativitatea plății acestor contribuții la fondul unic al asigurărilor sociale de sănătate, conform prevederilor art. 51 din O.U.G. nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.

* Deva,
y.- '■ j- angajează urgent 
' j penând în funcția de 

responsabil dionți Se 
^.«Mtd^onibilikita la 

cunojtinfe 
minime de operare PC,

_ . L. *l*i . , _ fi — x
a mat» intre. ronrrv 

informafii suplimentare 
Wtaștaptâm la sediul 

societal, Str. 22 
■'• Decembrie, nr. 259-261 

sau la tal. 225840, 
215440.

(31189)

Caută și decupează cele 6 piese puzzle, apărate în Cuvântul Liber, ® perioada
28 septembrie - 4 octombrie

Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, 

indicârtd numele, adresa, numărul de telefon șl 
răspunsul la întrebarea: „Sunteți abonat la 
Cuvântul Liber?" Trimite plicul prin poștă la OP. 1 
CP 3 Deva, depune-l în cutiile speciale Cuvântul 
liber sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie nr. 37 A, până in data de 14 octombrie 

(data poștei). Participă și tu!
Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă 

acceptarea condițiilor de participare la concurs. 
Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu 
pot participa angajați! SC Inform Media SRL și nici

Reamintim totodată că neplata acestor obligații către fondul unic al asigurărilor sociale de sănătate atrage după sine diminuarea pachetului de servicii de bază, diminuare care are loc după 3 luni de la ultima plată a contribuției.în cazul neachitării în termen a contribuțiilor datorate fondului de către persoanele fizice, vom proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate și a dobânzilor și penalităților de întârziere, potrivit procedurilor instituite de Codul fiscal și Codul de procedură fiscală și normelor de încasare aprobate prin ordin al președintelui C.N.A.S., cu avizul consiliului de administrație.Deviza Casei Județene de Asigurări de Sănătate este „PENTRU SĂNĂTATEA TA", iar această deviză nu se poate realiza fără îndeplinirea acestor obligații de către toți plătitorii persoane fizice de asigurări de sănătate de pe teritoriul județului Hunedoara.
COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE CJ.A.S.

(31100)

Producător și 
distribuitor 

produse alimentare 

angajează 

gestionar. Cerințe: 

domiciliul stabil in 

Deva, seriozitate, 

stagiul militar 

satisfăcut.

CV la telefoanele: 

0254/230498, 

0741/249030.

rudele acestora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, îri data de 18 octombrie.
Numele câștigătorului va fi publicat, în paginile ziarului, în data

CONCURS

AICI POATE
H RECLAMATA!

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

AGENȚIA IMOBILIARA 
MIMAS0N

vă așteaptă în Deva
pe Aleea Salcâmilor,

bl. 41, parter
(lângă Lie. Auto) *'

Tel. 230324, 206003. -

...FI AGENDA IMOBILIARA
/JX „PARTENER”

.Hunedoara.Republicii. 
'tt.IBf vU-ans de gară) 

" Tel. 0254/718833; 0740/130413
I \ If*- Ofc0|Ș»223 ’ ! I

/ erpailfoartenethd@oersonal.ro

PARTENERUL DV. DE ÎNCREDERE!

- promotional 20% reducere la comision 
vânzare
- alte facHitStl pentru cllențll fideli.

(31487)

■ Agenția româno omudfani-^*

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

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(29833)

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

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

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

<4 223400
| < 0723/020207
1 < 0740/914688

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cel mai scurt timp! (29831)

AGENȚIA IMOBILIARĂ
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Jucăm cu sufletul și învingem

• Sport de performanță. Directorul executiv interimar al Direcției pentru Sport a Județului, Marius Simina, ne-a precizat p^țent că în județul Hunedoara sunt aproximativ 4500 de sportivi care practică sportul de performanță. Acest lucru înseamnă aproximativ unu la sută din populația- județului. (V.N,)
• Șah. AsțȘzi începe, la Petroșani, Campionatul de Șah al Văii Jiului. Competiția este deschisă tuturor iubitorilor acestui nobil sport. (V.N.)
Cetate, „obligata" să 
înceapă... campionatul

Deva (C.M.) - învinsă în toate partidele disputate până acum, Cetate se prezintă la meciul din etapa a V-a cu Dunărea Brăila, visând la primul succes din acest sezon. „Trebuie să începem și noi campionatul, că până acum am jucat degeaba”, preciza Marian Muntean, președintele clubului devean. „Situația nu e dramatică, pentru că am fost învinși de echipe în fața cărora oricine din Ligă se poate împiedica și nici obiectivul nu e compromis, întrucât sezonul abia a demarat. Suntem însă cu moralul șifonat și trebuie să luptăm și cu adversarii și cu hoțiile arbitrilor, pentru a căpăta din nou ^încredere în forțele proprii”, completa ofi- r^cialul devean. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Deva, iar prețul unui bilet va fi de 2 ron. Dunărea Brăila e nou-promovată, dar a avut un start curajos, câștigând ambele partide disputate acasă, 29-23 cu Rapid și 30-29 cu Astral Poșta Câlnău, una dintre pretendentele la titlu.

■ lonuț Chirilă le cere 
jiuliștilor să se mobi
lizeze și să câștige 
meciul cu Poli.

ClPRIAN MARINUȚ________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

"Petroșani - Jiul încearcă să spargă gheața și să câștige primul meci acasă tocmai în partida cu... pretendenta la titlu Poli Timișoara. După ce n-au reușit acest lucru în fața unor echipe mai „modeste”, precum Gloria, Sportul ori FC Argeș, minerii sunt convinși că vor scăpa de ghinion și pe teren propriu și că nu vor mai părăsi stadionul cu capetele plecate. Optimismul echipei din Valea Jiului e generat de remiza smulsă în Cotroceni cu FC Național și de pasa proastă pe care o traversează adversara lor de azi care n-a mai câștigat de două etape.
Mobilizare maximă„Ținta noastră în acest joc este victoria, iar acest obiectiv poate fi atins doar dacă jucătorii dau totul în teren și

Jucătorii Jiului speră să nu mai părăsească terenul cu capetele plecate (Foto: ciprian Marinuț)joacă cu sufletul. Dacă însă nu câștigăm, foarte important este să nu pierdem”, afirma antrenorul lonuț Chirilă. Mult mai optimist și mai încrezător, în ciuda faptului că vârsta ar trebui să-l determine să fie mai temperat, directorul tehnic Dumitru Marcu s-a arătat și mai încrezător într-un succes. „Egalul nu ne mulțumește, ci vrem toate punctele puse în joc. Pentru aceasta vom juca cât se poate de ofensiv. Cel mai probabil noua formulă de atac va fi formată din Claudiu

Drăgan și Daniel Movilă, ultimul meritând un loc de titular, după ce a marcat trei goluri în ultimele meciuri din postura de rezervă”, preciza Marcu.
Poli joacă la victorieDe partea cealaltă, antrenorul timișorenilor, Cosmin Olăroiu, a declarat că nu ia în calcul decât varianta victoriei.„Trebuie să luptăm să câștigăm acest meci, indiferent dacă vom prinde o zi bună sau nu. Cu Steaua am

jucat bine, dar nu am înscris și am pierdut două puncte. Cu Sportul am început bine jocul, ne-am creat ocazii, dar am avut ghinion”, a precizat tehnicianul.
Jiul Petroșani - Poli Timișoara 
Sâmbătă, ora 15.00, Național TV 
Meci în premieră în Divizia A 
Arbitri: Alexandru Tudor - Adri
an Vidan, Nicolae Marodin. 
Observatori: Mircea Cezar lones- 
cu, loan Mureșan

Duel România - America de Sud
■ Derby-ul dintre MGA 
Domnești și FC CIP 
Deva are valențe inter
naționale.

Ciprian Marinuț______________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - FC CIP Deva care are în lot șase dintre jucătorii de bază ai naționalei României întâlnește, duminică, la București, pe MGA Dom- Antrenorii FC CIP, Marius Rupacici (dreapta) și Aurel Sava

*Bani pentru sport
Deva (V.N.) - Potrivit unei hotărâri a CJ, cinci asociații sportive au fost sprijinite cu diferite sume de bani. Acest sprijin a venit în urma unor solicitări și s-a acordat în conformitate cu criteriile și condițiile de finanțare a structurilor sportive de utilitate ' publică. Finanțarea se va efectua în baza 

f Ainui contract încheiat între finanțator și —beneficiar. Suma totală acordată este de 1,150 miliarde de lei.
Nu toți au primitCei mai mulți bani i-au primit Clubul Sportiv Jiul Petroșani și CS Constructorul Hunedoara - câte 300 mii. lei fiecare. Urmează, cu câte 200 mii. lei, Clubul Sportiv Municipal „Cetate” Deva și Asociația „Dimitri” Deva. De asemenea, Clubul Sportiv Universitar „Știința Petroșani” a fost susținut cu 150 milioane de lei. Unii consilieri au solicitat ca și Corvinul Hunedoara 2005 să fie sprijint. Mircea Moloț, președintele CJ, a precizat că nu este posibil acest lucru, întrucât clubul are statut de societate comercială. Or, el trebuie să se transforme în ONG pentru a putea fi sprijinit.

nești, echipă la care evoluează patru brazilieni și căpitanul echipei naționale a Uruguayului. Dincolo de valențele internaționale, întâlnirea e bine cotată și pe plan intern, întrucât FC CIP e*- ; vicecampioana națională, iar MGA e câștigătoarea Cupei României. Antrenorul, devean, Marius Rupacici, care se află la primul mare derby în postura de „principal”, e

optimist în privința rezultatului. „Știm că va fi greu, dar avem un moral excelent și cred că vom obțm^.uji,^  ̂țat bun”,
M31 multe„Singura problemă e faptul că nu știm exact cum vor juca ei, întrucât nu au încă un stil bine definit. Am pregătit însă mai niulte variante tactice și ne vom modela

jocul în funcție de sistemul pe care-1 vor. aborda ei, în așa fel încât să fim mai buni”, pre- c®L^trenorul dftvean.Pahjda ya fi: găzduită de SalaâBifilopa Bupwt i, de la 13:80 și va H «Bitrată de Alexandru Băjan (Videle) șt - Sebastian Captan (Galați)- Observatori din partea FRF vor fi Cornel Sorescu (Pitești) și Florin Chivulete (București).

Minunea nu 
s-a produsDew- (C.M.) - în ciuda aducerii lui Titi Alexoi pe banca tehnică, divizionara C OS Deva n-a reușit să revină pe linia de plutire, fiind învinsă, ieri, pe teren propriu, în cadrul etapei a V-a, de Auxerre Lugoj cu scorul 2-0. „Noul antrenor a avut la dispoziție doar două zile și nu a reușit să facă schimbări majore, astfel că echipa a jucat ca pe vremea fostului tehnician, Mircea Marian,șSperăm însă ca în etapele următoare să se producă un reviriment și să obținem rezultate mai bune”, preciza Călin Orbonaș, președintele clubului devean: ’

Arbitrii șl ohMivatorli etapei a ll-a, duminică, 2 octombrie, Seria 
Valea Strahrial
Unirea General Berthelot - Minerul Teliuc: Adrian Una - centru, Ctsudia 
Berbecar (ambii din Lupeni) șl Emilia Lazea (Rettogari) - asistenți. Observa
tor - Vasile Capotescu (Hunedoara).
Strein Baru Mare - Știința lancu de Hunecfoata: Claudiu Krarrier - centru, 
Reieliab Bona și Elaadia Qngumnu (toți din Bugani - asistenți. Observa
tor - Mirel Birlș (Deva).
AS Boșored - âHtna Lunca Eernii: Valentin Gawilă - oaMm, Stelian Ghiriță 
și Nhsiae Albulescu (toți din Simeria) - asistenți. Observator - A di ian Radu. 
Berna Toplița - Viitorul-Pădișa: Vlad Birlș - centru, Robert Pop șl Florin Ci- 
bian (toți din Deva) - asistenți. Observator - Man Gergefy (HurieȘoara).

Gloria Bretea Română -.Statămăria Orlea: Cristian Lazăt - centru, Marius 
Konicika și Gheorghe Radu (toți din Petroșani) - asistenți. Observator - 
Comei Cărare (Petroșani).

Arbitrii șl observatorii etapei a ll-a, duminică 2 octombrie. Seria Valea 
Mureșului
Streiul Slmerla Veche - Moții Suceș: Victor Cojocari—centru, Dan Coiesm- 
ui și Bornei' Damlah (toți din Hunedoara) - asistenți. EHâseiyator - Dorel 

Tlrsa (Hunedoara).

Agrocompanj! MBa - Bnanifal Erișcior: Dariei Marinescu - centru. Cristinel 

Pascal Și Harta MMaa (toți din Hunedoara) - asistenți. Observator - Grigore 

Macavei (Densa).
VÎctoria,Brad - Victoria Dobra: Horln Anca - centru. Cristian Măluțan și Mar- 

ius Necșuleșcu (toți din Devai - asistenți Observator ■ Eugen Ambruș (Deva) 
Casino lila - Olimpia Riblța: Adrian Cartea - centru, loan MMru și Een- 
Stendrijordache (tef din SUneria) - asistenți Observator Sțyiiî Pp’jja (De'va). 

Guler Deva - stă. , *

53% Reducere
Economisește cu abonamentul»

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

(2.240 lei vechi)*22 bani

CUM TE ABONEZI?o- 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.
v Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03(tarif local).

GRATUIT, în flecare vineri primești

IMJJ cel mai complet supliment
UJ de televiziune.

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

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

! Numele __
IM
m Prenumele

! <
■ z

O Adresa la care doresc să primesc abonamentul
I s
Ii im Strada
- O] z Nr.______________ Bl._
i © Localitatea
! <
i Telefon (optional)
i
i
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sâmbătă, 1 octombrie 2005 cuvw
Comemorări (76) Filip Constantin din Craiova deplânge trecerea în neființă , a nepoatei

ANA FILIPși este alături de familia îndoliată. 1

IAducem pentru o clipă în memoria tuturor celor care i-au cunoscut, împlinirea a 6 luni de la dureroasa despărțire de
ELENA și IONEL HODOROGComemorarea va avea loc duminică, 2 octombrie 2005, la Biserica Ortodoxă din Călan. Veșnică amintire.

Familia 

Colectivul Cooperativa Arta Modei Deva anunță trecerea în neființă a celui ce a fost un om de o aleasă distincție
pripaș ovroru cornelpreședinte. Sincere condoleanțe familiei îndurerate. 1

J

Filip Elena din Hunedoara este alături de fratele Marianei nepoatele Andreea și Ana Maria la greaua încercare prw nuită de trecerea în neființă a cumnatei
ANA FILIP

Cu dor nemărginit amintim că în 2 octombrie se împlinesc 10 ani de la trecerea în eternitate a scumpei și dragei noastre mamă și bunică
ELISABETA BUBA NICULAnăscută Farkaș. Nu te vom uita niciodată.

Copiii Mircea, Mantea, Erzsike și soțul Ioan.

Cu tristețe în suflet amintim celor ce i-au cunoscut că se împlinesc 6 luni de când moartea fulgerătoare i-a răpit dintre noi pe prietenii noștri
OLARI FLORICA și OLARI IO AN VALERIUUn gând curat, o lacrimă, o floare Ia mormântul lor.

Familiile Gdșan, Câmpean, Pogan, 
Orșa, Herbal, Moț, din Dia. 

Colectivul SC Nexus Travel SRL Deva, este alături de familia îndoliată a celei care a fost o bună colegă și prietenă, un om de o înaltă omenie
ANA FILIPSincere condoleanțe familiei îndurerate.

Colectivul SC Sarmis SA Deva își exprimă regretul pentru trecerea prematură în eternitate a fostei colege
ANA FILIPși este alături de familia îndurerată. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Cu adâncă durere în suflet anunțăm decesul celei care a fost
dr. BARTA CORNELIAînmormântarea are loc la Cimitirul Catolic Deva, astăzi, 1 octombrie, ora 14. Soțul Carol *

Filip Ionel din Craiova deplânge trecerea prematură în neființă a finei
ANAFUJPși este alături de familia îndoliată.

i

Ileana Pașca, Florentina Bulgărea și Nicoleta Bădilă sunt alături de familia Filip Marian, la greaua încercare pricinuită de trecerea în neființă a celei care a fost o bună prietenă și colegă
ANA FILIPdupă o îndelungată și grea suferință. Dormi in pace suflet**  bun. Sincere condoleanțe familiei îndurerate. jV

Familia îndurerată anunță împlinirea a 18, respectiv 2 ani de la decesul dragilor lor
CÂRĂGUȚ ADRIAN respectiv 

CÂRĂGUȚ ALEXANDRUCât ați trăit v-am iubit/Cât vom răi vă vom plânge.

Familia nemângâiată amintește celor care au cunoscut-o că s-a scurs un an de lacrimi și dor de când scumpa noastră soție, mamă și bunică
COMAN ILINCA (VOICHIȚA)a plecat dintre noi. Slujba de pomenire are loc sâmbătă 1 octombrie, la Biserica Popa Șapcă din Hunedoara.

Decese (75)

Soțul Filip Marian și fiicele Andreea și Ana Maria anunță cu durere în suflete că a încetat din viață, după o lungă și grea suferință, cea care a fost o bună soție și mamă
ANAnUPde 46 ani. înmormântarea,. vfc- avea loc duminică, 2 octombrie, ora 13, la Cimitirul Bejan Deva. Corpul neînsuflețit se află depus la Casa mortuară din str. M. Eminescu.

Dumnezeu s-o odihnească.

Gu adâncă dimere în «afiet1 fohiîlfo ’LUgttjSn anunță încetarea din viață a scumpei for marne,' Sbaerâ și bunici
LUGOJAN MARIAîn vârstă de 79 ani. înmormântarea are loc duminică, 2 octombrie, ora 12, la Cimitirul din Hărău. Dumnezeu s-o odihnească in pace.

f

■<3Q>

Cu profundă tristețe în suflet ne despărțim mult, mult prea repede de
ANA FILIPVom păstra mereu amintirea ta, frumoasă. Prietenii și colegii de la Tipografia Grafica Plus.

ANA FILIP

Familia Filip Ion din localitatea Motăței, județul Dolj, este alături de fiul lor Marian și de nepoatele Andreea și Ana Maria, la greaua încercare pricinuită de trecerea în neființă a nurorii lor .
ANA FILIP

■

L 7

Familia Adrian din Craiova este alături de verișorul Marian și fiicele acestuia la trecerea în neființă a verișoarei
ANA FILIPSincere condoleanțe familiei îndoliate.

Filip Aurel din Craiova este alături de fratele Marian și nepoatele Andreea și Ana Maria la greaua încercare pricinuită de trecerea în neființă a cumnatei
FILIP ANA

>• < bl îilgfivd

r
Padina Marcela și nepoții George și Dan deplâng trecerea în neființă a surorii

ANA FILIPdupă o îndelungă și grea suferință. Dumnezeu să te odihnească în pace suflet bun. r

Familia Filip Cristian din Rîmnicu Vîlcea este alături de fratele Filip Marian și nepoatele Andreea și Ana Maria In greaua încercare pricinuită de trecerea în neființă a cumnatei
parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

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

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

Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modem și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
teL 0720/400454, .
E-mail: sorina.sarmai@inforaimedia.ro

4
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Vând garsoniere (19)

• decomandate, 30 mp, balcon mare,
• pivniță sub balcon și apartament 2 camere, 
. multiple îmbunătățiri, centrală termică, 
I termopan, Deva, zona Poliția Nouă, Mărăști. 
" Tel. 224145,0746/198786.

r------- .-------------------------——------------------ ----

• regent, decomandate, etaj 2, Zarrrfirescu, bl. 
Q2, sc. 2, contorizări, balcon, 32 mp, bloc 
cărămidă, vedere la stradă accept și credit Tel. 
0741/301548.0727/389936.
• zonăidtracentraK în Orăștie, preț avantajos. 
Informații tel. 0723/125509.
• zona Progresul, dec., et 2, balcon, bloc cără- 
midȘESte întreținută, mobilată, tel. 0723/660160, 
illsE^Srika)

«zonanada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, teL 
0745/253662,211587.(Evrika)
• zona Mărirtei Nou, zonă liniștită, etaj 2, deco-

- mandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
•zona Dorobarți, dec., etaj 2, balcon, ușă metal 
nouă, parchet laminat gresie, faianță, apometre, 
liberă, preț 74D00 RON, tel. 0723/251498.232808 
0788/165702. (Fiesta Nora)
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• zona Eminșai, 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 
mii. lei/63.000 RON, neg., tel. 0723/251498 232809, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Miorița, 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 Zamflreiai, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil .lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000)
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști, dea, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000)
•zona MMsț vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• et 3 dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, 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 Dorobarți, dea, 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, et 1, 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 0724620358. (Rocan 3000)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• et 8 contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• el 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)
• et t dec, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania)
• et 8 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, 
Contorizări, preț 54.500 ron, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 
0740.013971.( Garant Consulting)
•confort 1, peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara 
(Garant Consulting)
• regent Hunedoara, et. 1, preț 199 mii, neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizări, et intermediar, neamenajată 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• Dada, contorizări, bine întreținută gresie, 
faianță parchet modificată et. intermediar, 
vedere în față preț 550 mii., neg, tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (Mondial Casa)
• Deva, Micro 15, str. Mihai Eminescu, parter, 
mp. Preț: 430.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
dea, et 3, balcon, preț 630 mii, neg, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• dec. Deva, zona Mărăști, et 2, balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 610 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• (Urlă, contorizări, parchet gresie, faianță et 2, 
ocupabilă imediat preț 570 mii, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, 2 balcoane, parchet 
contorizări, repartitoare, etaj 2, Deva, zona Lido. 
Tel. 0723/172860.
• decomandate, modem, Deva, Bdul Decebal, 
preț 1300 rnld. lei. Tel. 0724/848493,219764.
• decomandate, parter, centrală termică 
scurgere separată bloc cărămidă acoperiș 
țiglă îmbunătățiri, Deva, zona Gării, IRE, bun 
pentru cabinete, sedii, birouri. Tel. 220211, 
217888

• Deva, Al. Romanilor, recent renovat, 
centrală termică parchet balcon, ocupabil 
imediat, preț negociabil. Tel. 0743/154310.

• decomandate, uri liniștită lângă piață etaj 1, 
balcon, contorizări, ne/mobilat preț 120.000 ron. 
Tel. 0745/367893.
• 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, decomandate, etaj 1, parchet 
apometre, gaz contorizat, preț 1 mid. lei. Tei. 
221712,0724/305661.
• Deva, Str, Minerului, bl. 41, ap. 49, sa C.
• foarte regent decomandate, cărămidă 
contorizări, modificări interioare, balcon cu 
cămară interfon, vedere spre oraș, zona 
Minerului. Deva, preț 82.000 ron, negociabil. Tel. 
0723/427929,0766/763615.

• Hațeg, cenbriătermică posibilități extindere, 
parter, lângă farmacia Nora, mobilat Tel. 770738 
770367,0722/876141.
• Hunedoara, Piața Eliberării, decomandate, 
centrală termopane, preț negociabil. Tel. 
0746/031037.
• semldecomandate, bucătărie, baie, hol, 
centrală termică jaluzele exterioare, faianță 
gresie, izolație italiană preț 480 milioane lei. Tel. 
0726/072296.
• regent confort 1, Deva, zona Miorița, bl. Mă 
etaj 1, preț 1,150 mid. lei. Tel. 223336.
• regent semidecomandate, Gojdu, etaj 2, 
ocupabil imediat preț 82.000 ron. Tel. 
0745/367893.
• zonabnpăratul Traian, De 'a, preț 770 milioane 
lei. Tel. 0727/885561.
• regent sdec. Al. Armatei, liber, curat lavabil, 
izolat apometre, contorizări, preț neg., tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona Mmenăiă, 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 Dorobaițt dea, 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 AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)

OPTICĂMEDICALĂ
OCHELARI - LENTILE DE CONTACT

v', y
’—■'GRATUIT

CONSULTAȚII COMPUTERIZATE
Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter
M aw 221.250*  detalii ta magazin

TjFARMACIA lu-ka farm
. r- n / ■_.

. -J’ .v -v. .

Dr. Z. Schmidt

peihoioC Anca Mihalcea

..‘ Relații la telefonul 220.050.

- / Vi«

10 ANI DE EXPERIENȚĂ LA DISPOZIflA DUMNEAVOASTRĂI

la 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 în regim gratuit și compensat 
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 j

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

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

n«turlst« ''ceaiuri

Eliberează rețete in regim 
compensat și gratuit!
Or»r: Lur>l-V1r»rl OS-ZI

SimMti OV-14
DumlnlcA O*-11

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

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

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

fc), Cât $1 & cătat jMlnisteml Transp»

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

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

S ă rofote în răgim gratuit și compensat. 
V8 oferă țoală gama aa madkamante.
♦ vitamine șl minerale ♦ suplimente nutritive 

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

nfâf* lufilviferf! 08.0020.00 
fe;; sâmbătă: 08.00-14.00

NOI SUNTEM SOIUT‘«

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.

RECLAME
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•zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet, gresie, faianță, apartament foarte îngrijit, 
585 mil., neg. Teii. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
nonă ctaMălmpăratul Traian, parchet, modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazia, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Mkro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală, I. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat, preț neg. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
•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 ZanrifroKu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandata, cărimidă, gresie, faianță, par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bdii Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•OcazH Zona Al. Straiului, dec, et intermediar, 
superamenajat centrală termică, modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță, posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil Imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• ugont, zona M. viteazul, bloc de cărămidă, 
balcon, et 2, ocupabil Imediat preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Micro, semldec., modificat faianță, 
gresie, centrală termică, rolete exterioare, bine 
întreținut hidrolzolație Italiană, preț 520 mil. tel. 
235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gofdu, semldec., gaz contorizat, apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1/150 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 1250 mid, neg, tel. 0726/5Z3833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• doc, Mnta|ă mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)
• doc, Mxakță mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă, zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 8 dec., balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387898 (Casa Betania)
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et kitennedar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță, parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 8 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 8 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) •
• etț parchet balcon, bloc de cărămidă, 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (Casa 
Betania)
• dec, centrali termică proprie, gresie, faianță 
modernă, parchet Liliacului, preț 105000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)
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• dec, btoc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată, contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387898 (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, 0745/367893. 
(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, contrrik, modificări, gresie, faianță, 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• doc, zori bună, Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zori ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prlma-ln vest)
• urgafl, contorizări, zonă bună balcon, preț 880 
mii, tel. 0740/126029. (Prlma-lnvest)
• ultracentral, dec, et. intermediar, 55 mp, 
parchet balcon mare, contorizări, interfon, preț 
U mid, neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona lance 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 Zamflraacu, sdec, parchet gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• Moscat Ungi Intersecția cu 22 Decembrie, 
dec, vedere în două părți, St 60 mp, contorizări, 
merită văzut preț 880 mii, tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)
• zona Zamfirescu, etaj 2, 2 balcoane, 
contorizări, st 60 mp, bloc nou, parchet vedere 
în 2 părți, preț neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• dec, zonă ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent contorizări, zonă excelentă balcon, 
mare, preț 50 mp, preț 840 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• zona Banca Transilvania sdec, ușă metalică 
gresie, faianță moderne, parchet lamelar, bloc 
decent, et 3, preț 17500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zona Zamfirescu, sdec, parchet gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent dec, central, 55 mp, balcon închis, 
centrală termică parchet preț 860 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona l. Maniu, dec, 52 mp, parchet balcon 
închis, centrală preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• zona Dorobanți, dec, 60 mp, et intermediar, 
nret 28500 euro. tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• Deva, Al. Crișului, etaj intermediar. Tel. 
0745/367893.
• ugenttoDeva zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)
• zonăbwă în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
urgent în Deva, zonă bună plata imediat tel, 
215212. <Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică gresie, faianță parchet 80 mp, zona 
Bejan Deva, preț 850 milioane lei. Tel. 
0741/301548 0727/389936.
• decomandate, cenM termică gresie, 
faianță etaj 3, vedere în 2 părți, Deva, Eminescu. 
vizavi de Auto Moto, preț 1350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0727/389938 0741/301548
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, vedere în 2 părți, 98 mp, etaj 1, zonă 
centrală preț 1390 mid. lei, negociabil. Tel. 
228615.
• decomandate, contorizări, fără îmbunătățiri, 
suportă modificări, 2 balcoane, etaj 1,98 mp, 
zonă centrală preț 1320mid. lei, negociabil. Tel. 
228618
• ctoosiblt contorizat integral, zonă centrală 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, preț 138000 
ron. TeL 0726/593019.

• Hțegflri îmbunătățiri, str. A. Vlaicu, nr. 3, bl. 
B29, sc. C, etaj 1, ap. 46, preț negociabil. Tel. 
0254/770477,0726/192495.
• zemMecomandate, «ta| 2, gresie, faianță 
parchet, apometre, repartitoare căldură lavabil, 
în spatele Băncii Transilvania, preț 750 ron, 
negociabil. Tel. 0746/606369.
• lemidecomandate, etaj 3, Gojdu, Al. Lalelelor, 
centrală termică balcoane închise, preț 1,150 
mid. lei. Tel. 225729,0745/159535.
• tagent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică gresie, faianță Deva, 
Eminescu. Tel. 0729/175965,0743/689344.
• urgent, Deva, T. Maiorescu, etaj 2, semideco- 
mandate, repartitoare, gaz contorizat, balcon, 
preț 870 milioane lei. Tel. 221712.
•zona L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, 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 Dorobanți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona hopenă et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 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 Progresă dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
•zona G. 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. 
0788-165708 232808 0745-302200. (Fiesta Nora) 
•zona MlmfuU, etaj3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498 232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Dorobaițt 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)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde iei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224396,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă conlraA amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• zona, L Creangă dec., contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg., tel. 224.296,0788/36182. 
(Garant Consulting)
• Gofdu, Cț 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, 
zonă Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154AO1,227542, seara. (Garant Consulting)
• legeni zonă liniștită et 2, balcon-închis, 
centrală termică instalații sanitare noi, preț 810 
mii, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Dada, 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 balcon 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)
• doc, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• doc, 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: 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona idbacentraA etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță lamelar, balcon, bine 
întreținut preț 38000 euro, neg, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț 35.000 euro, 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: 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• regent dec, vedere bulevard, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat, preț 
38000 euro, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Cumpăr casă (14)

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

• zona Zamftescu, parter, dec, pretabil priva
tizare, contorizări, 70 mp, preț 1,4 mid, neg, tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• regent Meneai et 3/4, sdec, balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• regent Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat tel. 215212. (Prima Invest)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Deva, zonă centrală sau Liliacului, plata pe loc, 
ofer 1200 mid. lei. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
226194,221006,0741/959875.
• regent etaj 1 - 3, în zona Mareșal Averescu, 
ofer prețul pieței, Deva. Tel. 0740/013971.

Vinzi 
Cumperi 
înehiriezi 
Schimbi
Cauți

Vând ap. 4 camere (07)

• Brad, central, decomandate, contorizări, 
parchet etaj 2,2 băi, 2 balcoane, îmbunătățiri. 
Tel. 0727/212282.
• urgent Mnddecomandato, etaj 3, Deva, zona 
Gojdu, gresie și faianță în baie, bucătărie și 
holuri, podele laminate, centrală termică 
interfon, preț 145.000 ron, ocupabil imediat 
exclus Intermediari. Tel. 0744/789215.
• zona Macului, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojrht dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan Ș000)
• zonă idtracontrait 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 ton Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• doo, grotto + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 băl, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• regent za*  centrală et 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări moderne (centrală termică ter
mopan, etc.),preț46500euro.Tel. 0741/154401, 
227542 seara. (Garant Consulting)
• et 2 dec, parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii, neg, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• regent ama Poliția Județeană et 1, dec, 112 
mp, contorizări, stare bună preț 1,7 mid, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp, 
gresie, faianță parchet zona Dorobanți, preț 
1,600 mii, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• etțdec, parchet contorizări, 2 balcoane, 100 
mp, zona Lido, preț 1,6 mid, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)

• cază Huiedoara. P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică, grădină preț 2,2 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728.
• cază ăi Deva, 2 corpuri, 3 camere, 2 bucătării, 
baie, living, parchet gresie, faianță centrală 
termică 3 sobe teracotă canalizare rețea, garaj, 
anexe, 750 mp. Tel. 0722/347512,228448,224543.
• cază Via Noi, 50 m de Horia 2 camere, 
bucătărie, baie, 5 focuri gaz, posibilități etajare, 
sc 90 mp, st 1300 mp, preț 75.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0741/507012.
• sir. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ama Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona 22 Decembrie, 2 camei bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct [oSBIlfate marrsardare, pteț 
180.000 ron, tet. 224296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• 3 cam, baie, buc., CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasă zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
• 2 cam. mari, buc., baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367.893. 
(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. 
0745/199573,206003. (Mimason)
• uttracentraL 2 camere, bucătărie, baie, curte, 
grădină ideală și pt sediu firmă preț 8000 euro, 
tel. 0745/159573,206003. (Mimason)
• 3 camere, bucătărie, baie, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp, Simeria. Preț: 
1.700.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• p+ț la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat garaj, atelier, curte și grădină Deva 
Preț: 2500.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3, 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefin
isată parchet laminat termopan, gresie, faianță 
C.T. nouă fosă septică garaj la parter, an 
construcție 2004, sc = 100 mp, grădină 875 mp, 
front stradal 9 m. Preț 150.000 euro, negociabil. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând case de vacanță (15)

• P+1 to stațiunea Geoagiu Băi, preț convenabil. 
Tel. 0254/241044 după ora 17.

Vând case la țară (17)

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• la 22 ton de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• 4 camere, anexe, grădină 50 ari, cabană curte, 
trifazic, loc pentru casă separat DN Ddva ■ Lugoj, 
preț 900 milioane lei. Tel. 0723/885562.
• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp, pomi fructiferi, Dobra, Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.
• casă Băreea Mică 3 camere, bucătărie, beci, 
fântână hidrofor, preț 750 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0722/677045.
• casăto Banpotoc. Tel. 0746/051821.
• casă to Sântandrei, nr. 113, tel. 0254/236655, 
0742/218376.
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Informația te privește

• casă anexe, grădină Sântandrei, fără inter
mediari, preț negociabil. Tel. 0722/693418, 
0724/106136.
• casă zoâ deal, anexe, grădină pomi, fânețe 
10 ha, curent apă drum greu accesibil, posi
bilități creștere animale, Costești, preț avan
tajos. Tel. 219013,0721/552289.
• In BohoM, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• 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)
• satul Boz, 4 camere, mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat ST 2800 
mp. Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• 3 camere + anexe gospodărești, teren 1500 
mp, comuna Crișcior, jud. Hunedoara. . Preț: 
1.000.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând teren (21)

• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 10 parcate teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 2300 mp teren inttavilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură șl 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitateaTotești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 40 ari teren, ideal pentru agrement 
construcție cabană drum de acces, curent elec
tric, la 25 km de Deva Tel. 234275.
• Intravlan Băda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452,
• Intravlan Deva și la 8 km de Deva preț acce
sibil. Tel. 0727/885561.
• totaavBan to Simeria str. Cuza Vodă 1400 mp, 
acces latoateutilitățfieț fslZm, preț 10 euro pip. 
Tel. 0745/343091
• Intravflan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269, după ora 16 sau 0746/029058.
■ Intravflan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent, la poarta 
Tel. 220269,0746/029058
• toc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită. Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• terean arabil 5000 mp în satul Mintia preț 2 
euro mp. Tel. 0721/552239.
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)
• Intravflan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Inbșvflan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• bntravflan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• Intravflan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravlan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravflan 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 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp, neg, tel. 223400, 
0720/387898 0742/005228. (Casa Betania)
• ama 22 Dec, 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)
• zona Ctodț, 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)

Primăria municipiului Brad
organizează CONCURS pentru ocuparea funcției publice 

vacante de execuție de consilier juridic ds. I grad profesional supe
rior de la Compartimentul juridic din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al Consiliului local al municipiului Brad, jud. Hune
doara în data de 24.10.2005, ora 10.00 - proba scrisă și în data 
de 25.10.2005 ora 10.00 - interviu (data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere este 10.10.2005).

Condițiile de desfășurare a concursului, condițiile de partaj- 
pare la concurs, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru 
dosarul de înscriere sunt afișate la sediul Primăriei municipiului 
Brad.

Relații suplimentare se pot obține la camera 16 - Comparti
mentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad, cu 
sediul în Brad Str. Republicii, nr. 18, jud. Hunedoara, tel/fax: 
0254-612665, 0254-612669.

• Intravlan to Deva, zona Cetate, 1000 mp, pre| 
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)
• Intravflan, 1500 mp, toate utilitățile, 23 mp 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg, tel 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• uigent, 2 parcele, zona Vulcan, preț neg, tel 
0740/173103,230324. (Mimason)
• urgent 3500 mp, intravilan, zona M 
Sadoveanu, 70x50, gaz, curent, apă pretabi 
motel etc, preț 30 euro, tel. 0740/173103 
(Mimason)
• Intravlan, Zăvoi, M. Sadoveanu, S.T 3700 mp.
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz 
apă curent, ideal construcție case, preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043
0726/130557(Mondlal Casa)
• Intravlan, itr. Zăvoi, 500 mp, pentru 
construcție casă toate facilitățile, preț 4( 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043,0726/130557 
(Mondial Casa)
• Intravilan, zona Horia, st. 375 mp, fs. 13 m. 
toate facilitățile, preț 6.000 euro, neg, tel. 211075 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• B-dul 22 Decembrie, zona Dacia Service, si 
3300 mp, F.S. 52 m, bun pt. orice activitate 
toate facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• 2000mp, zonă bună Boholt, posibilități curent 
gaz, preț 5 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• Intravilan, 550 mp, fs 25 m, toate utilitare 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii, neg, 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• Deva, ST 5000 mp, gaz, apă curent electric: 
ideal pentru construit casă Preț 30 euro/mp 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Leșnic, Parcela 1:2700 mp. Parcela 2:6000 mp 
Preț: 5 euro/mp. Tel. 0254-213050,0746-225726 
(Casa Majestic)

Cumpâr teren (22)

• cunpfr tem în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe Igc, tel. 0745/253661 311587. (Evrika)
• to Deva, S 300-1000 mp, pentru construcții. Ofei 
prețul pieței. Tel. 0254-213050, 0746-225726 
(Casa Majestic'

Vând spații comerciale (25^

• 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)
• Deva, zona Gării, gaz, apă curent electric'S.T 
500 mp. Preț: 26000 euro, negociabil. Te'^B- 
22™ 0254-213050. (Casa Majestic) j

Alte imobile (27)

• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Chirii imobile (29)

• doctor primar, singur, 58 ani, caut locuință ci 
chirie în Hunedoara Tel. 0724/821161.
• închiriez sptolu comercial, 50 mp, ideal penta 
birouri, zona Poliția Municipiu, preț 500 eurc 
negociabil. Tel. 0723/562744,0744/341890.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
zonă ultracentrală mobilat și utilat, centrală 
termică preț 200 euro. Tel. 221712,- 0724/305661.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
contorizări, gigacalorimetre, ocupabil imediat, 
preț 3 milioane lei/lună Tel. 0745/253413.
• oier ipre închiriere apartament 2 camere, 
Deva Gojdu, bl. A5, nemobijat Tel. 0720/197842.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, complet contorizat, Deva zona Gojdu, 
preț 100 euro/lună Tel. 0254/224500.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
decomandate, 2 băi, mobilă nouă centrală 
termică termopan, amenajări , preț 30C 
euro/lună plus garanție. Tel. 0745/367893.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
decomandate, amenajat modem, centrală 
termică mobilat și utilat, Deva zona Ceangăi. 
Deva Tel. 0740/013971.

Alege CL pentru anunțul tău
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• oferqpre închiriere garsonieră mobilată, zonă 
centrală, preț 100 euro/lună. Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere în Cluj, cartier Mănăștiur, 
una cameră din apartament decomandat, 
pentru un student, condiții ddosebite, preț 100 
euro, negociabil. Tel. 0723/732560.
• primesc to gazdă o elevă, Deva, A. Vlaicu, nr. 
48, lângă liceul Pedagogic. Tel. 0254/212865.
• primesc ta gazdă o fată, preț 1 milion pe lună 
și jumătate din cheltuieli; contorizări complete. 
Tel. 0740/469228,228046.
• tineri căsătoriți căutăm de închiriat garsonieră 
mobilată cu chirie modestă, până la 70 euro. Tel. 
0727/418583.
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spți con»odaie pe Str. Depozitelor, pretabiIe 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut regent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
■ ofer pentni închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată, Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•caut garsonterii sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662, (Evrika)
• ofer 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)
•ofer garsonfarii dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vlâ 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, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsonterii mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer camera în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonterii dec, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688 
(Casa Betania)
• 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)
• garsonterii dac, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betania)
• ap. 3 cam, nemobilat, parter, amenajat 
deosebit, 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. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• ap.3cam, mobilat deosebit, ct, zona Lido,450 
euro/lună tel. 0745/367893. (Garant Consulting) 
garsonieră zona Gojdu, mobilată și utilată 
contorizări preț 90 euro/lună T el. 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 Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer hală-depozit, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• se oferii 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 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. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer spțiu comercial, 100- 800 mp, Deva, preț
8 euro+tva, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer sp^lu comercial, 105 mp, ultracentral, 
toate condițiile, preț 12 euro/mp, tel. 
0740/173103,0745/164633, (Mimason)
• otersp^iu comercial,130 mp, zona Dacia, preț
7 euro/mp, tel. 0745/164633. (Mimason)
• ofer garaj 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 urgent garsonieră mobilată modest pe 
Eminescu, zona Bejan, preț 70 euro/lună tel. 
206003. (Mimason)
• ofer, ap. 2 camere zonă bună mobilat utilat 
complet frigider, aragaz, 2 tv, mobilier dormitor, 
colțar, totul nou, preț 160 euro, neg, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• ofer ap. 2 camere, mobilat complet, aragaz, 
frigider, mașină de spălat contorizări, 
Zamfirescu, 120 euro/lună tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)
• Deva, parter, alee de acces la bloc, zona 
DACIA, preț închiriere: 90,00 euro/lună nego- 
ciabi. Preț vânzare = negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Imobile schimb (30)

• schimb apartament 2 camere, zona Vânătorul 
și Pescarul Deva, etaj intermediar cu aparta
ment 3 camere în aceeași zonă ofer diferență 
Tel. 0740/013971.

Auto românești (36)

• vând acte Dacia break, af 1987, culoare alb, 
certificat de înmatriculare, carte de identitate cu 
folie. Tel. 0742/429208 0723/415655.
• vând Dada 1310 break, elemente noi, af 1985, 
preț 3800 ron, negociabil. Tel. 220259.
• vând Dada 1310 recarosată în 1999, stare 
foarte bună preț negociabil. Tel. 0744/565516.
• vând Dada 1310,61.000 km, preț 1000 euro, 
negociabil și Oltcit pentru piese schimb. Tel. 
0722/453165.
• vând Dada 1310, af 1995, taxe la zi, stare foarte 
bună preț 63,5 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/369313.
■ vând Dada 1310, dotată GPL, af 1992, stare 
foarte bună de funcționare, preț 1400 euro, nego
ciabil. Tel, 0744/570135.
• vând Dada break, af 1993, stare foarte bună 
preț 55 milioane lei, negociabil. Tel. 0742/230110.

Auto străine (37)

• vând Dawrao Matiz, af 2003, vopsea originală 
unic proprietar. Tel. 0723/270348
• vând Foid Granada stare foarte bună, acte la 
zi, 2000 cmc, cd Sony, anvelope noi, servo 
direcție, închidere centralizată preț 1.000 euro. 
Tel. 218399,0720/348089.
• vând Lada 1500, preț 10 milioane lei, motor 
Ford Escort Diesel 1,6; preț 400 euro, negociabil. 
Tel. 0721/360668
• vând Opel Astra Sedan, an 1992, vopsea orig
inală metalizat, 114.000 km, ireproșabil. Tel. 

'0744/125690.
• vând Opd Omega BW 524 Diesel. Tel. 
0720/464065.
• vând urgent Opel Astra 1,7 TDI Elegance, af 
2001, dotări complete, stare foarte bună, culoare 
cameleon, preț negociabil. Tel. 0721/251652.
• vând VW Golf 4 Variant 2000,160.000 km, TDI, 
full option, preț 8500 euro. Tel. 0745/633373.

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz 12+1 locuri VW LT 28, model 
lung și înalt Diesel, 2400 cmc, sau schimb cu 
apartament în Hunedoara sau casă la țară Tel. 
0722/161661.

Camioane, remorci (39)

• vând itmord 2 axe, model furgon, af 2000, 
dimensiuni interioare 2800/1500/h 2000,10.000 
ron, preț negociabil. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căniță pe cauciucuri, nouă pentru 1 - 2 
cai, pe lemn cu ladă preț negociabil. Simeria, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 26, tel. 263136.

• SC Gohm fteoagta vtodt uzmâteMte 
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pfojn carea. oaz2SQrf canrar wonxic, 
cmuiwaar taforauța la teL 24MM, 
0724’524471

• vând motoc loare germană lamă 2 m, cuplă 
remorcă preț 22 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/620262.
• vând presă de struguri, mașină de cusut 
marca Union, mecanică cu pedală preț nego
ciabil. Tel. 0254/233084.
• vând semănătoare păioase, lucernă trifoi, 
tracțiune animală și mecanică (tractor), preț 12 
milioane lei, negociabil Tel. 0724/620262.

Moto-velo (41)

• vând bicicleta „Vlva", suspensii, an 2004, preț 
250 ron, negociabil, mașină tricotat manuala 
„Dubiet" și material de lucru, congelator Arctic 4 
sertare, 218786,0722/375238
• vând Harley Dawidson, motor 4 timpi, 49 cmc, 
nou, pornire la buton, disc, frână jenți aluminiu, 
consum 15, preț negociabil. Tel. 0254/228841.

Piese, accesorii (42)

• vând cârfig remorcare pentru Peugeot 605. 
Tel. 214664,0723/227569.
• vând cutie de viteze 4 trepte și electromotor, 
ambele Dacia Tel. 221431 seara.
• vând o pereche planetare, delco complet cu 
capac, lulea fișe, mască față ochelari, garnituri 
baie toate noi, nefolosite, de Dacia și caroserie 
VW Passat break, 1984. Tel. 0747/223733.
• vând piese Lada noi, originale, segmenți, 
pistoane, cuzineți, bolțuri, arcuri, spirale, amor- 
tizoare, disc ambreaj, placă presiune. Tel. 
770687.

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 fotolii, măsuță cafea covor 2/3, 
carpete, toc, ușă geam, stare bună preț 8 
milioane lei, negociabil. Tel. 229241 seara 
0724/207420.
• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună 110/35/200 cm, 
preț 15 milioane lei. Tel. 221060,0720/432448
• vând geamuri apartament, cu toc, și uși 
balcon, preț 200.000/buc. Tel. 218826.
• vând moblă bucătărie tip Harghita compusă 
din 2 piese suprapuse, preț 2,5 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0354/402612. după ora 18
• vând moWâ camera tineret stare bună preț 6 
milioane lei, negociabil. Tel. 230879.
• vând mobilier furnir nuc, preț avantajos, 
dulap, recamier, masă cu scaune, bibliotecă 
mare, bibliotecă mică bucătărie modernă cuier 
fier forjat frigider. Tel. 221328 221167.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând video Panasonic, preț negociabil. TeL 
221431 seara

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Smena 8 M, Rusia Olympia - 
Japan, și orgă electronică cu acompaniament 
ideal pentru începători, marca Roland E 15, 
Japan. TeL 0747/223733.
• vând Sony Ericsson T300, color, polifonic, 
calculator, vibra EMS, MMS, GPS, baterie Li 
polimer, unic proprietar, stare perfectă preț 170 
ron. TeL 0727/001844.
• vând telefon Nokia 7650 cu cameră foto, 
baterie nouă CD, carte tehnică stare bună preț 
3,2 milioane lei. Tel. 0722/258401.

Televizoare (48)

• vând tv color Panasonic, boxe Technics și 
amplificator JVC Tel, 0745/253413,218234 seara.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând copiator A3, stare perfectă preț 600 ron. 
Tel. 0745/633373.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

• vând materiale de construcții: lațuri pentru 
țigle, scânduri, 150 bucăți cărămizi de fabrică 
lemne pentru foc, 3 butoaie din tablă de 200 litri, 
Tel. 229444.

Artă, antichități, cărți, revisti 
(55)

• aanpăr monezi, insigne, medalii și ilustrate 
vechi până în anul 1950. Tel. 222579.
• vând centură militară veche cu o stemă pe 
paftă preț 150 euro, monede cu eclipsa, preț 2 
euro bucata. Tel. 0723/005657.
• vând timbre filatelice românești din perioada 
1946 ■ 1993 cu reducere față de lista de prețuri 
2005. TeL 222579.

Electrocasnice (56)

• vând centrata termică pe gaz, franțuzească 
puțin folosită 23 Kw, tiraj natural. Tel. 216347.
• vând congelator 5 sertare, preț avantajos, 
Hațeg. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• vând congelator Arctic, 180 litri, 5 sertare, nou, 
preț 650 ron. Tel. 223089.
• vând convenaH congelator Arctic, 4 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431, seara
• vând frigider .Haier" nou, 2 ani garanție, af 
2005,200 litri, negociabil. Tel. 0720/677686, după 
ora 16.
• vând frigider mărime medie, stare perfectă de 
funcționare, preț 33 milioane lei, negociabil. Tel. 
221060.

Plante și animale, agroali' 
mentare (57)

• cunpâroL Relații la tel. 0745/376642.
• vând câine dog german, mascul, 8 luni. Tel. 
0722/566961.
• vând ff și otavă de grădină Hunedoara Tel.
0723/005657. .
• vând pâu și orz, preț convenabil. Tel. 221712, 
0724/305661.
• vând jpău și orzoaică tel. 212083,0722/524983.
• vând porci cu gresutatea între 60 -110 kg, .
Peștișu Mare. Tel. 0726/457625.
• vând vițel de 6 luni, cal. I, cca 270 kg, preț 18 
milioane lei, negociabil. TeL 220472.

Instrumente muzicale (60)

• vând orșâ electronică cu acompaniament, 
secție ritmică pian, strings, brass, ideal pentru 
începătorisi nu numai, marca Roland E15, preț 
negociabfr Tel. 0747/223733.

• vând pian cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.
• vând plan vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, negociabil. 
Tel. 221431 seara.
• vând pianină 5,5 octave, stare bună preț 15 
milioane lei. negociabil Deva, Al. Păcii, nr. 5, bl. 
A3, ap. 3. Tel 213228

Altele (61)

• anpăr «ippatațL Tel. 0726/379220.
• k lăzi de plastic, paleți (deșeu). Tel. 
0723/301857.
• vând 2 butoaie din lemn pentru vin și țuică de 
1301, puțin folosite. Tel. 216347.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța
formei 0,80 x 080 mp, stare ireproșabili preț 

negociabil.Tel 212272,0723/732560 '

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

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

LOCXT1I CUTII POȘTALE

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

CUVAIB

• SC Jzanala SRL, situată ta ueva, str. LL. 
Caragiate, nr. 20 (In spatele Pompierilor), 
vinde in Complexul Comercial păta i damă 
și bărbii, șcpd mntni bărbați și damă cat 
late superioară la cete mai mid prețuri.

• vând candelabra cristal de Boemiă perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând cazan țuică 50 litri, instalație completă 
preț 1000 ron. Tel. 0722/942182.
• vând sau schimb cu lemn de foc 4 bucăți ăireș 
de 1.0 ml, 30 ■ 40 cm D, 4 bucăți nuc, 1,0 ml, 30 - 40 
cm D. Tel. 216347.

Umanitare (66)

• căutăm irgent donator rinichi ARH+. Relații la 
tel. 0746/308096, după ora 14.

Solicitări servicii (71)

• caut femeie pentru îngrijirea unui copil de 5 
ani, 20 ore pe săptămână în Hunedoara, zona 
Teatru. Tel. 0726/235968
• caut urgent femeie pentru îngrijit permanent
femeie bolnavă la domiciliul acesteia, îni 
Deva-Tel. 219934. T

Prestări servicii (72)

• confecționez porți, garduri, mobilier din fier 
forjat, terase, diverse confecții metalice. Tel. 
0722/698445,0788/620791.
• execut Ieftin lucrări de zidărie, tencuieli,. 
zugrăveli, modificări interioare și exterioare. TeL 
0720/833621.

• porți, fwduri, tatatrede, sdhrl Interioare 
orice radei, * «ar tafot IU. «2SUnsn, 
orele â-li

• societate comentata angajează șofer 
pentru distribuție, monfoutanL IU. 
0254'22390,0744/60506.

• 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.

• meditez limba germană Relații la tel. 
0740/336084.
• profesor, medez matematică (și la domiciliul 
elevului). TeL 0722/211235.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut de lucru ca electrician, șofer cat B, C, E, 
vopsitor textil, vârsta 28 de ani, vechime 10 ani 
lucrați. Tel. 0727/461086.

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

3
laporițte» 50.000foi 
• ■parițN-SOlfl 

< OOWKri)

4
1 apariție = 100.000 l«i 

(1I>Mari) <
8apariții» «00.000lei

(44 lei ud).

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

CUVAHMSC 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@informmedra.ro
Informații: 0724-22-03-65.

Oferte locuri de muncă (74)

• aspect fizic plăcut, cunoștințe minime de 
limba franceză, experiență ca barman sau 
ospătar constituie avantaj, pentru un mic 
restaurant în Elveția, rog seriozitate. Tel. 212242, 
seara.

• sodetete comentata angajează muncitori 
necalflcațL in Deva, condH avantajoase.
Tel 0254 232715.0254 226149.

• SC Boema prest SRL Deva angi»iiri 
agerei vânzări. CV-urite se trimit la tu nr. 
0254234148

• sodetete comentata angajează tâmplari 
lamorem • pvc și căutăm pentru mcrmere 
sptato comerdal zonă centrata, In Hune
doara. M. 0724512986.

• societate comentata angajează muidtori 
necalificați de preferiițâ cu midii In 
Deva, In condiții avantajoase. TeL 
0254/232715,2261491

• societate comerdata specializată ta 
vânzarea materialelor de construcții anga
jează persoană namică pentru vânzare in 
magazin. CV-uri la fax 0254/220313.

• sodetete comentată angajează 
vânzătoare cu exparierță pentro magazin 
atmentar, In Deva. Reuțu la tel 217857, 
0721/460381

Alege CL pentru anunțul tâu

mailto:andras.bajusz@informmedra.ro
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Păianjen-fosilă într-un chihlimbar
• Fărâ dovezi. Paris Hilton a scăpat de acuzațiile potrivit cărora ar fi oferit unor adolescenți alcool și droguri, înainte de filmarea unui episod al reality show-ului „Ihe simple life: Interns". Autoritățile din Baltimore, Maryland, au confirmat de curând că nu au găsit nici un fel de dovezi.

■ Un cercetător britanic 
a descoperit un păianjen 
datând de acum 20 mili
oane de ani.

Billy Zane, prins la mijloc
Los Angeles (MF) - Faimosul actor care a jucat în filmul „Titanic”, Billy Zane, se află, se pare, în mijlocul unui triunghi amoros, pentru că viitoarea sa soacră, mama iubitei lui, Kelly Brook, este îndrăgostită de el. Logodnica starului, prezentatoarea britanică de televiziune, a declarat că mama ei îl place în secret pe bărbatul cu care ea se va căsători anul viitor. „Mama mea crede că Billy este un bărbat frumos. Este un pic ciudat, dar sunt sigură că foarte multe femei se simțeau atrase de el atunci când se uitau la filmul Titanic”, a declarat Brook. Atunci când a fost întrebată dacă această „problemă” La afectat în vreun fel relația cu Zane, Brook a declarat: „Hai să spunem că nu este așa o mare problemă încă”. La începutul acestei săptămâni, cei doi au declarat că vor face ceremonia de nuntă într-un pub tradițional.

Londra (MF) - PaleontOr logul DaiAd Penney, de la Universitatea din Manchester, a găsit fosila cu lungimea de patru centimetri și lățimea de doi centimetri în timpul unei vizite pe care a efectuat-o la un muzeu In Republica Dominicană.

Furați din 
laborator

Stockholm (MF) - Membrii unei organizații de luptă pentru drepturile animalelor au sabotat activitatea unui laborator al Institutului Karolinska, din Stockholm, de unde au furat 17 dihori folosiți în cercetarea medicală. în noaptea de luni spre marți, din clădirea institutului au mai fost sustrase reviste medicale și autorizații etice pentru utilizarea acestor mici mamifere în cercetare.

Anomalie
Paris (MF) - Un 
studiu al unor 
cercetători americani 
arată că mincinoșii 
fără remediu au o 
scuză pentru dis- 
funcția lor: suferă de 
o anomalie a creieru
lui. S-a identificat cu 
ajutorul undelor 
magnetice, diferențe 
de structură în mate
ria cerebrală între 
mincinoșii-manipula- 
tori patologici și per
soanele normale.
Studiul s-a desfășurat 
pe 108 voluntari.

Robot în 
misiune
Londra (MF) - 
Oamenii de știință 
europeni se 
pregătesc să moni
torizeze planeta 
vecină Pământului, 
Venus, cu ajutorul 
unui robot spațial, 
Venus Express. 
Robotul va decola la 
26 octombrie, de pe 
cosmodromul din 
Baikonur.

Păianjenul-fosilă (Foto: epa)
Nu a ieșit de o lună din casă

Los Angeles (MF) - Elizabeth Taylor (73 ani), care a avut de-a lungul anilor mai multe probleme de sănătate înainte de a fi diagnosticată cu insuficiență cardiacă con- gestivă, se pate că și-a pierdut „dorința de a trăi”.Actrița doarme în jur de 12- 14 ore pe zi și nu a mai ieșit de o lună din casa ei din Bel Air.O prietenă apropiată a acesteia a declarat: „Este câ și când a renunțat total și a recunoscut faptul că nu mâi
Potrivit poliției, pe pereții laboratorului au fost înscrise sloganuri de genul „Opriți testele asupra animalelor”.Reprezentanții Institutului au precizat cădispun de toate autorizațiile etice necesare pentru utilizarea dihori- lor în cercetarea bolii lui Alzheimer și a maladiei Parkinson.

Amenință mii de proprietăți
■ Incendiul din California 
amenința zona 
rezidențială din Malibu și 
orașul Los Angeles.

Los Angeles (MF) - Peste 2.100 de clădiri comerciale și rezidențiale, dintre care unele valorează milioane de dolari, sunt amenințate de un incendiu devastator izbucnit în sudul Californiei care, pe fondul unei secete prelungite t și a vântului puternic, a mistuit aproape 7.000 hectare de teren, informează CNN.Autoritățile au emis ordtae.de evacuare și au deplasat circa 1.500 de persoane din zonele afectate de incendiu în adăposturi special amenajate. Vineri, școlile

Se vinde dulapul lui Nelson
Londra (MF) - Un dulap de băuturi marinăresc, lucrat în stil georgian și care i-a aparținut amiralului Nelson, va fi pus în vânzare, săptămâna viitoare, de casa de licitații Sotheby's.Dulapul conține încă decantoarele din sticlă pe care amiralul Nelson le-a folosit pentru a le prepara băuturi ofițerilor săi, la ședința în care le-a prezentat planurile sale pentru bătălia de la Trafalgar.Dulapul de băuturi i-a rămas nepotului amiralului, Horatio Nelson Atkinson. Numeroase alte obiecte personale ale lui Nelson au fost moștenite de descendenții surorii amiralului, Catherine.

Charlize Theron (Fato: fan)

După descoperirea păianjenului, care a avut loc în urmă cu doi ani, cercetătorul a efectuat teste pe mostre de sânge din interiorul „închisorii” de chihlimbar în care insecta era prinsă, pentru a stabili vârsta exactă a insectei. Se crede că este pentru prima oară când sânge de păianjen a fost găsit în interiorul chihlimbarului, iar cercetătorii speră că substanța îi va ajuta să stabilească ADN-ul insectei. Penney a declarat că a folosit picături de sânge pentru a stabili unde, când și cum a murit păianjenul, care aparține unei specii ce trăiește mai ales în America de Sud și Caraibe. Paleontologul crede că păianjenul se urca într-un copac și că a fost lovit de o scurgere de rășină, fiind prins în interiorul substanței și decedând ulterior, susține că forma și poziția picăturilor de sânge arată în ce direcție se deplasa păianjenul și că se poate vedea și care dintre dîcîo- arele insectei s-a rupt primul.
are pentru ce să trăiască. Se pare că a renunțat. A pierdut dorința de a trăi”.Un prieten al actriței a declarat că aceasta spune oamenilor că nu mai vrea să trăiască și visează să fie din nou.cu fostul ei soț, Richard Burton. „Elizabeth m-a întrebat cum cred că arată Raiul. Abia așteaptă să meargă acolo. Ea mi-a spus cu lacrimi în ochi că nu o să mai sufere, că o să fie cu Richard. Numai la asta se gândește”, a declarat acesta.

Flăcările au cuprins San Fernando Valley (Foto: FAN)
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din mai multe regiuni au fost apropierea orașului Los Angeles, închise. Potrivit presei locale, ducând la evacuarea a sute de incendiul s-a extins și în persoane în regiunea San Fer
O stea pentru Charlize

Los Angeles (MF) - Actrița de origine sud-africană Charlize Theron, câștigătoare a unui premiu Oscar, a obținut joi steaua ei pe faimosul Walk of Fame din Hollywood. Ea a devenit cea de-a 2.291 reprezentantă a showbiz-ului care a primit o astfel de stea.Charlize Theron, născută acum 30 de ani într-un mic sat din Africa de Sud, a ajuns la Los Arigeles în 1993 pentru a încerca să devină actriță,
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după ce o lovitură la ge
nunchi a pus capăt carierei ei de dansatoare la New York.Frumoasa blondă a fost ochită de un impresar în timp ce aștepta în fața unei bănci de la Hollywood. Și-a început cariera pe marele ecran în 1996.Opt ani mai târziu, a primit Oscarul pentru cea mai bună actriță în filmul „Monster”, în care a jucat rolul unei criminale în serie. 

nando Valley. în total, peste 3.000 de pompieri au fost mobilizați în încercarea de a ține flăcările sub control.Incendiul a izbucnit miercuri, la ora locală 13:30 (23:30, ora României). Eforturile de stingere au implicat elicoptere și avioane specializate care au dispersat apă și produse ignifuge.Până în prezent, flăcările au afectat o locuință, un garaj și alte câteva anexe ale unei fabrici situate la câțiva kilometri sud de Simi Valley, pagubele fiind estimate la peste un milion de dolari.Pompierii speră că vor reuși să controleze situația, dar se tem ca focul să nu se îndrepte spre Malibu, zonă rezidențială unde sunt situate mii de proprietăți de lux.

pietează pe Don QuijJte 
Îîd figurină, Ia Târgul 

. ciocolatei de Ia Madrid.
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