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pensionari hunedoreni. Recal
cularea va fi însoțită de majo
rarea valorii punctului de pen
sie de la 295,5 lei noi la 323,1 
lei noi, care va duce la o creș
tere medie a pensiilor cu 
12,5%. După primele trei recal
culări s-au obținut majorări 
ale pensiilor între 50.000 de lei 
vechi și 5,7 milioane lei vechi, 
numărul celor care au câștigat 
reprezentând 40% din dosarele

Deva (I.J.) - Etapa a IV-a de 
recalculare a pensiilor se va 
încheia la 15 noiembrie, decla
ră loan Lupșa, director ajd. 
CJP Hunedoara. De pensii ma
jorate vor beneficia 34.324 de

binți i-a cucerit pe deveni încă 
înainte de startul luptelor. în 
primele minute ale galei de
venii au fost civilizați câ la 
operă, astfel că din ring se 
auzea clar cum trosnec pum
nii și genunchii primilor com
batanți, însă apoi atmosfera s- 
a încins. Spectatorii au înce
put să savureze fiecare pumn

Vremea se menține frumoasă, cu tem
peraturi nocturne negative.

mașină ăiiafă In depășire, a tras de voiau 
intrat in casaunor localnici din Șoimuș.

celor peste 1000 de spectatori 
prezenți aseară la Sala Sportu
rilor din Deva fiind pe deplin 
satisfăcute. Scenariul de acum 
clasic al acestui gen de gale 
care demarează cu prezenta
rea palmaresului sportivilor 
în ritmuri de hip-hop și cu 
fete frumoase care încearcă 
crearea unei atmosfere fier-

Deva (D.I.). - Astăzi, înce
pând cu ora 11.00, în seda ma
re a Casei de Cultură „Drăgan 
Muntean” din Deva, are loc șe
dința Consiliului de Coordo
nare Județean Hunedoara al 
Partidului Democrat. Scopul 
acestei întâlniri îl reprezintă 
organizarea de alegeri pentru 
Biroul Permanent Județean 
(BPJ) al respectivei formațiuni 
politice. Concurența cea mai

Deva (C.M.) - Publicul de- 
vean a fost cucerit încă de la 
prima întâlnire de luptele de 
tip full eontact, așteptările

acerbă este aceea pentru pos
tul de președinte executiv, un
de candidează vicepreședintele 
Consiliului Județean Hune
doara, Dorin Păran, și prima
rul municipiului Orăștie, Iosif 
Blaga. în ceea ce privește 
funcția de președinte al BPJ, 
lucrurile stau mult mai sim
plu, deoarece pentru post a op
tat doar actualul titular al a- 
cestuia, vjcepremierul Gheor- 
ghe Pogea. Pe lângă cele două 
funcții, Biroul Permanent Ju
dețean al PD mai cuprinde 
zece vicepreședinți, 14 secre
tari executivi, un secretar 
general și un trezorier, /p.3

■ Din luna decembrie, 
34.324 de pensionari 
hunedoreni vor lua 
pensii mai mari.

Abonamentul trebuie să 
ajungă la tine!

Stimate abonat!
Știm cât de important este să primești, 

zilnic, acasă, Cuvântul liber. La fel de mult 
dorim și noi acest lucru. De 

cuvam aceea, construim în prezent o 
rețea viabilă de distribuție a 

ziarului. Dorim să primești ziarul nostru 
sigur, fără sincope și la timp. Facem tot ce 
e necesar ca și partenerii noștri să se ralieze 
exigențelor noastre în materie de distribuire 
a ziarului.

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

Abonamentul trebuie să ajungă la tine!

Evaluarea mediului de afaceri 
de către IMM-uri

și, a

pactului, șoferul s-a ales cu o sperietură zdravănă.

„Fight league" (Liga Luptătorilor), prima gală de tip local kombat desfășurată la Deva, a „rupt gura" 
târgului +++ Respectând scenariul de succes al luptelor de K1 gala a oferit un spectacol pe cinste.

și fiecare picior încasat de 
combatanți și să aplaude la 
fiecare procedeu mai deosebit 
executat de sportivi. Primul 
meci al galei dintre Cosmin 
Tăutii (Arad) și Daniel Ciocoi 
(Timișoara) a fost câștigat 
după o luptă spectaculoasă de 
sportivul de pe Vom
reveni cu amănunte. .

analizate. „Cu toate că a fost 
preconizată, finalizarea recal
culărilor de pensii se va înche
ia mai repede. Aceasta pentru 
că, potrivit guvernanților, e- 
xistă bani la buget pentru a- 
cest an. Astfel, vom putea a- 
corda în decembrie pensii mai 
mari”, adaugă Lupșa. Pentru 
recalcularea pensiilor, CJAS 
Hunedoara a angajat pentru 
toate etapele 70 de persoane.

gilP
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• Avertizați. Filiala irakiană a rețelei al-Qai- 
da, condusă de Abu Musab al-Zarqawi, a 
avertizat diplomații străini să părăsească , _ 
țara, în caz contrar riscându-și viața, potmrlf 
unui comunicat publicat ieri pe Internet.

• Capturat. Armata americană a anunțat, 
capturarea liderului unei grupări insurgente 
responsabilă-de mai multe răpiri și atentate 
cu bombă comise în orașul irakian Ramadi 
Issa Daham Abeb Al-Julibawi, arestat pentru 
posesie ilegală de arme, a fost ulterior iden
tificat de alți deținuți.

Liberalii, somați de Tăriceanu1 5

A pledat 
nevinovat

Washington (MF) - 
Fostul șef de cabinet al 
vicepreședintelui Ri
chard Cheney, Lewis 
Libby, acuzat de mărtu
rie mincinoasă, a pledat 
nevinovat in dosarul 
Plame-Wilson, izbucnit 
pe fondul justificării 
războiului din Irak. îm
potriva lui Libby s-au 
pronunțat cinci capete 
de acuzare, acesta ris
când 30 de ani de închi
soare. El a demisionat 
din funcțiile pe care le 
deținea la Casa Albă du
pă inculparea sa, la 25 
octombrie, pentru că a 
mințit în fața unui juriu 
în legătură cu rolul pe 
care l-a jucat în scurge
rea unor informații pri
vind identitatea dnui a- 
gent CIA, Valerie Plame. 
Dezvăluirea numelui u- 
nui agent secret al CIA 
constituie delict federal 
în Statele Unite.

Lewis Libby (Foto: epa)

Dick Cheney
(Foto: EPA)

■ Premierul le cere libe
ralilor să se ocupe de 
politică și să lase deo
parte vendetele.

București (MF) - Președin
tele PNL, Călin Popescu Tări
ceanu, le-a cerut, ieri, colegi
lor de partid, la Consiliul Re
prezentanților Naționali (CRN), 
să-și reorienteze activitatea 
politică și să lase deoparte 
vendetele și răzbunările ief
tine, și iresponsabile.

„Ar trebui să ne reorien-

tăm activitatea politică pen
tru că acum suntem predomi- 
W...................
Nu avem nevoie 
de jocuri politice, 
nici de vendete, 
nici de răzbunări 
ieftine și irespon
sabile.

Premierul TAriceanu

••••...............   H
nant angajați în activități ad
ministrative și începem să ui
tăm să facem politică. Acesta

este rolul pe care trebuie să-l 
dăm Consiliului Reprezentan
ților Naționali. în trecut, în 
comisiile acestui for al PNL 
unii încercau să se afirme ca 
persoane. Astăzi, trebuie să 
încercăm să afirmăm idei”, a 
spus’Tăriceanu.

El le-a propus liberalilor 
din organizații să se mobili
zeze și să se implice în dezba
terea de partid. „Trebuie să 
existe o permanentă comuni
care între filiale și conduce
rea centrală și să promovăm 
lucrurile pe care le facem, să

arătăm alegătorilor ce facem 
pentru ei”, a spus liderul 
PNL.

Liderul liberal a făcut apel 
către colegi să participe la o 
acțiune politică solidă într-o 
perioadă în care aceștia se o- 
cupă, din păcate, mai mult 
lucruri administrative.

Referindu-se la comisiile de 
specialitate ale CRN, el a spus 
că nu trebuie ca unii miniștri 
sau parlamentari PNL să vină 
cu proiecte impuse în respec
tivele comisii, ci să se dezbată 
orice proiect.

Noi acuze
Washington (MF) - 
Biroul vicepreședin
telui american Dick j
Cheney se află la o- 
riginea directivelor i
care au permis mili- i
tarilor americani tor- ;
turarea.deținuților ■'
din Ișa^ și Afganistan, ț
a afirmat un fost-ras- i
ponsabil al Departa
mentului de Stat. Co
lonelul Lawrence Wil- i
kerson, directorul de 
cabinet al fostului se- ;
cretar de Stat Colin i
Powell, a declarat că i
descoperit traseul 
parcurs de o serie de . ;
note și directive care 
autorizau practicarea 
torturii și care erau a- j 
dresate Departamen- i 
tului Apărării de către ț
colaboratorii lui Dick i
Cheney. Directivele e- 
rau contrare uneia e- I
mise c a» “dintele i
George W. Bush, da
tând din 2002, care 
ordona militarilor a- i
mericani să respecte i
Convenția de la Ge- \
neva ce interzice tor
tura.

Mdl*Ș Mii de demonstranți cu panmrîte pe care scrie „Rusia împotriva Invadatorilor” | 
au protestat ieri, la Mdscova, în£r-un son? organizat le egtimațîonaHștii ruși. (Foto: epa>
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i Băsescu merge 
în Slovacia

București (MF) ■ Președin
tele Traian Băsescu va merge, 
marți, într-o vizită oficială în 

. Slovacia, unde va discuta cu 
I omologul său, Ivan Gasparb- 
ț vie, despre integrarea Roma
s'- niei în UE și extinderea ariei 
f de colaborare dintre cele două 
ț țări. Programul vizitei va cu- 
E prinde întâlniri ale șefului 
- statului român cu președinte,- 
f le Republicii Slovace, Ivan 
ț Gasparovic, și premierul Mi- 

■ kulas Dzurinda. î
; Băsescu va discuta cu ofiC|i- 

alii slovaci despre aderare^ 
| României la UE și despre mo- 
\ dalitățile de cooperare bilatș- 
f rală pentru atingerea acestui 

obiectiv al țării noastre.
Vizita șefului statului îh 

Slovacia are, de asemenea, ca 
bcop extinderea ariei de cola
borare dintre cele două țări la 
nivel regional și european.

Zeci de irakieni din sudul Bagdadu
lui s-au strâns ieri la locul unde a explo
dat cu o zi în urmă un minibus, ucigând 
20 de oameni și rănind alți 20. (Foto: epa)

Zid între Mexic 
și SUA

Washington (MF) - 
Congresmenii americani 
din Partidul Republican 
au depus un proiect de 
lege care prevede con
struirea unui zid de 
3.200 de kilometri de-a 
lungul frontierei dintre 
Statele Unite și Mexic, 
pentru a opri imigrația 
ilegală.

Proiectul presupune 
„crearea unei bariere de 
securitate frontalieră, 
care să se întindă de la 
Oceanul Pacific la Gol
ful Mexic”, au explicat 
doi membri ai Camerei 
Reprezentanților, Dun
can Hunter și Virgil 
Goode.

Scandalul CIA ne-ar putea dăuna
■ România și Polonia se 
află în mijlocul unei con
troverse privind respec
tarea drepturilor omului.

Londra (MF) - Acuzațiile 
organizației Human Rights 
Watch cu privire la existența 
unor închisori secrete ale CIA 
pe teritoriul României i-a in
dignat pe politicienii euro
peni și, dacă se dovedesc ade
vărate, ar putea determina a- 
mânarea aderării țării lâ UE, 
scrie The Independent.

România și Polonia se află 
în mijlocul unei controverse 
privind respectarea drepturi
lor omului, după ce Comisia 
Europeană a anunțat că va 
verifica dacă cele două țări 
au permis găzduirea unor

centre de detenție secrete, fo
losite de CIA pentru interoga
rea suspecților al-Qaida.

Polonia, care este stat mem
bru al Uniunii Europene, este 
obligată să respecte Conven
ția Europeană a Drepturilor 
Omului și Tratatul fondator 
al UE, al cărui Articol 6 pre
vede respectarea drepturilor 
fundamentale. Teoretic, o în
călcare repetată a acestor 
drepturi ar putea determina 
retragerea dreptului de vot al 
Poloniei în cadrul UE.
Situație complicată

Pentru România, însă, si
tuația este mult mai compli
cată, deoarece scandalul in
tervine într-o perioadă delica
tă, când această țară se pregă
tește să devină membru al

UE. Săptămâna trecută, Corni- 
sia Europeană a avertizat.- 
România că momentul aderă
rii ar putea fi amânat cu un 
an față de data prevăzută, 1 
ianuarie 2007, din cauza rezul
tatelor slabe înregistrate în 
lupta împotriva corupției.

Laburistul britanic Claud( 
Moraes, parlamentar euro
pean și membru al Comisiei 
pentru Justiție și Afaceri In
terne a Parlamentului Euro
pean, a cerut președinției bri
tanice a Uniunii Europene și 
înaltului reprezentant VE 
pentru Politică Externă, Ja
vier Solana, să ia măsuri cât 
mai rapide.

Comisia Europeană și Con
siliul Europei au declarat că 
vor încerca să stabilească da
că acuzațiile sunt adevărate.

cuvânju. JORNAb
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,

Deva, Str 22 Decembrie, rtr. 37 A
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Cuvântul liber 
este auditaț de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Securitate maximă 
pentru George W. Bush
fl Bush a sosit în Argen
tina, pentru Summit, 
luându-și măsuri drastice 
de securitate.

Mar Del Plata (MF) - Pre
ședintele american George W. 
Bush, confruntat cu o gravă 
criză internă și lipsit de popu
laritate în America Latină, a 
sosit joi, cu o escortă nume
roasă, la Mar del Plata, Ar
gentina, pentru a participa în 
următoarele două zile la Sum- 
mitul Americilor.

Pentru că se numără prin
tre președinții americani cu 
cea mai scăzută popularitate 
în America Latină, Bush este

însoțit de 420 de agenți de se
curitate, dintre care 15 puș
cași marini, și va consuma 
alimente aduse special de la 
Washington.

Pentru a evita eventualele 
tulburări ale ordinii publice 
la Mar del Plata, autoritățile 
argentiniene au desfășurat 
peste 8.000 de polițiști și jan
darmi și un mare număr de 
elicoptere și patrule marine.

Deși există temeri că vor 
avea loc confruntări, Bush nu 
va afla despre acestea decât 
de la televizor sau din ziare, 
deoarece hotelul de lux unde 
este găzduit se află la cel pu
țin cinci kilometri de locul 
manifestațiilor. Președintele

Președintele Bush și soția sa au sosit la Mar del Plata, pentru a 
participa la Summitul Americilor (Foto: EPA)

american are la dispoziție un 
apartament privat de 280 de 
metri pătrați, iar delegația sa 
ocupă 191 de camere de hotel.

Boeing-ul Air Force One 4^ 
liderului de la Casa Albă a a- 
terizat joi, la ora locală 20.07, 
la Mar del Plata.
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• Grevă în învățământ. Profesorii nu mai 
vin de luni, 7 noiembrie, la catedră, 
începând cu ora 8.00 a zilei de luni, profe
sorii sunt în grevă generală. Această decizie 
a fost luată în urma eșuării negocierilor 
sindicatelor din învățământ cu reprezentanții 
Guvernului, prin care se cerea suplimentarea 
bugetului alocat MEC. (S.B.)

Inegalitate în 
fața legii

Tiberiu Stroia_________
tiberiu.stroia@iflfornimedia.ro

Cu siguranță că cel mai tare banc înscris 
în Constituția României este articolul 
ăla în care se spune că toți oamenii sunt egali 

în fața legii, lată o serie de exemple conclu
dente care demonstrează cât de bine funcțio
nează balanța pe care o ține în mână tipa aia 
chioară pe numele ei de fată mare - Justiția.

1. într-un accident de circulație, nevasta 
senatorului Adrian Păunescu, a omorât trei 
persoane spulberându-i pe șosea. Practic, 
nenorocita a intrat pe contrasens ca pe pista 
Iu' măsa. Lovind frontal o mașină care circula 
regulamentar. Judecătorii au stabilit pedeapsa 
pentru cele trei crime: doi ani cu suspendare, 
între timp, un tractorist execută patru ani de 
pârnaie la Jilava, pentru că nu și-a semnalizat 
corespunzător mașina provocând un accident 
fără victime.

2. Pentru o gaură de 2.000 de miliarde de 
lei, Gabriel Bivolaru (fost PSD) a primit cinci 
ani de pușcărie. Din care cu siguranță va face 
jumătate. între timp, alți țepari ai României 
sunt bine mersi, iar Ion Aionesei din Galați a 
fost condamnat la trei ani de pușcărie pentru 
furtul unei găini.

3. Părinții ministeresei Justiției au reușit să 
pună mâna pe un imobil naționalizat. Culmea 
tupeului: judecătorii au decis ca proprietara 
să ceară despăgubiri statului român la CEDO. 
Pe care după ce le va primT le vom plăti noi 
contribuabilii.

i 'am asta este Dreptatea și Adevărul cu 
V_^care se băteau în piept Băsescu și ai 

lui. Justiția ne demonstrează, fără echivoc, că 
unii dintre noi sunt mai egali în fața legii.

Furt de șină
Plopi (M.T.) - Doi bărbați au fost prinși 

în flagrant de polițiștii Biroului TF, în timp 
ee tăiau un cupon de șină de cale ferată, la 
Halta Plopi, lângă Hațeg. în noaptea de joi 
spre vineri, B.S., de 31 de ani, și C.F., de 
22 de ani, din Călanu Mic, au fost prinși 
după ce au reușit să taie cinci bucăți din- 
tr-o șină de cale ferată dezafectată. Cei doi 
au fost somați de polițiști, unul dintre ei a 
rămas pe loc, iar C.F. a reușit să fugă. Ieri 
a fost prins și acesta pe raza localității Strei 
și împreună cu B.S., care e angajat la CFR, 
au fost audiați și duși la locul faptei, de 
unde și-au recuperat mașina.

Mîrbț,
?H...

Caricaturi de Liviu Stârnii

Trafica ți pentru sex și cerșit
■ Ofițerii CZCOAA au 
soluționat opt cauze de 
trafic internațional și 
trei de trafic intern.

Sanda Bocaniciu_____________
sanda.bocaniciu@informmeclia.ro

Deva - în total au fost iden
tificați 26 de traficanți, din 
care 17 sunt cercetați în stare 
de arest preventiv. Dintre vic
timele traficului de ființe, 
înregistrate în primele șase 
luni ale anului 2005, în 44 de 
cazuri modalitatea de exploa
tare preponderentă este cea 
sexuală. Aceasta este urmată 
de cerșetorie, la care a fost în
cadrată și Lucreția, din 
Orăștie. Ea a fost repatriată 
forțat în urmă cu un an, din 
Belgia. Acolo era folosită de 
un clan de țigani din Bru

xelles. Avea alături de ea un 
băiat de șase ani și era 
însărcinată. La vârsta de 52 
de ani l-a născut, în Belgia, pe 
Cristophe.
Se tem să vină acasă

Astăzi, la 55 de ani, 
Lucreția este monitorizată de 
Fundația „Conexiuni” din 
Deva și ajutată de cei care au 
trimis-o în țară, Centrul de 
Asistență belgian „Aid aux 
victimes”, cu bani pentru pla
ta chiriei ce o achită celor 
care au găzduit-o. Președinta 
Fundației „Conexiuni”, Lenu- 
ța Angalita (foto), susține că 
„principalul obstacol în inte
grarea acestor victime în soci
etate este chiar teama lor că 
nu sunt primiți așa cum tre
buie. Apoi, un alt impediment 
important este considerat ca 
fiind lipsa serviciilor adec-

Monitorizarea presupune și verificarea temelor copiiilor Lucreției

vate oferite în România”. 
Acum, belgienii au trimis 
15.000 de euro pentru

(Foto: Traian Mânu) 

achiziția unei case în care 
Lucreția să locuiască alături 
de cei șase copiii ai săi.

Cine va învinge la democrați?
■ Blaga mizează pe 
popularitatea sa, iar 
Păran pe susținerea 
organizațiilor din județ.

Daniel I. Iancu
dafliel.iancu@lnformmedia.ro

Deva - Am încercat să 
aflăm opiniile câtorva dintre 
candidații la principalele 
funcții de conducere din orga
nizația județeană a PD. Cel 
mai optimist în privința 
rezultatului votului s-a arătat 
primarul Orăștiei, Iosif Bla
ga, unul dintre candjdații la 
funcția de președinte execu-. 
tiv. „Sper să câștig funcția..

Consider că sunt destul de 
cunoscut atât de primarii PD, 
cât și de ceilalți membri din 
Consiliul de Coordonare, iar 
vechimea mea în cadrul par
tidului îmi dă dreptul să can
didez”, ne-a declarat Iosif Bla
ga.
“Și Orăștia e cu mine”

Vicepreședintele CJ, Dorin 
Păran, contracandidatul lui 
Blaga, a afirmat: „Mi-am de
pus candidatura atât pentru 
președinte executiv, cât și 
pentru una din funcțiile de 
vicepreședinți. Din câte știu, 
eu am susținerea majorității 
organizațiilor din zonele 
Devei, Hunedoarei, Văii Jiu-

losif Blaga Dorin Păran 

lui și chiar a unei părți din 
organizațiile din zona 
Orăștiei”.
Schiau așteaptă scorul

Nicolae Schiau, primarul 
Hunedoarei, a spus: „ îi apre
ciez pe amândoi, dar trebuie 
să așteptăm rezultatul votu
lui. Cei care decid sunt mem
brii partidului”.

Noi șefi la 
Poliție

Deva (M.T.) - La sediul 
IPJ Hunedoara, a avut loc 
un concurs, pentru ocu
parea posturilor vacante 
de adjunct și șef al Po
liției din Petroșani, Petri- 
la și Lupeni. La Lupeni, 
noul șef al Poliției este 
subcomisarul Romeo 
Amurăriței. „Scaunul” de 
adjunct al Poliției Petro
șani a fost ocupat de sub
comisarul Constantin 
Stegărescu, iar noul șef al 
Poliției orașului Petrila 
este subcomisarul Ilie 
Titel Brăgaru.

Țăranii și-au scos tarabele 
cu produse pe Internet
■ Miere de albine, 
țuică, pământ și trac
toare sunt vândute cu 
site-urile „agricole".

Loredana Leah _____________
loredana.leah@informmedia.ro

Deva - Țăranii au început 
să scoată la vânzare, pe Inter
net, o droaie de produse, de 
la miere de albine ecologică 
sau nu, ouă, chiar de pre
peliță, până la tractoare, 
hectare de păduri și pământ.

Un locuitor din Certeju de 
Sus scoate la vânzare 8,7 ha 
pădure în extravilanul comu
nei, în zona Tăul Făeragului. 
în satul Buceș Vâlcan există 
terenuri de vânzare „foarte 
potrivite pentru amenajarea 
unor zone de agrement. 
Terenul, situat la 1000 m alti
tudine, oferă priveliștea mi
nunată a reliefului rezervației 
Muntele Vâlcan”.

Persoanele interesate să 
înceapă o afacere pot cum
păra „ferme la cheie” ori do
cumentația necesară pentru

Pentru tranzacții apelați www...

începerea unei afaceri în agri
cultură.

La 12 km de Deva, cineva 
vinde „fermă cu căi de acces 
și curte și 4 ha teren intra
vilan”, iar un agricultor din 
Lăpușnic vinde „cartofi albi 
de consum și furajer, în can-

(Foto: Traian Mânu)

titate mare”. Site-urile spe
cializate în afaceri din dome
niul agriculturii au din ce în 
ce mai mulți clienți și, 
pregătindu-se pentru inte
grarea în Europa, țăranii și- 
au fixat majoritatea prețu
rilor în euro.

Luni Miercuri
Săptămâna începe cu 

o veste bună pentru un 
județ în care jumătate 
din populație trăiește 
la limita sărăciei. De 
Hunedoara e vorba 
bineînțeles. S-a dat 
drumul la donarea de 
organe! Urmează să 
umplem rubricile de 
mica publicitate de 
anunțuri de genul: 
„Cedez rinichi contra 
achitare întreținere” 
sau „Plămân de mi
nier, pe jumătate expi
rat, la schimb cu două 
lăzi de votcă”. Vom 
avea din nou bunăstare 
în Valea Jiului!

Asta-i al doilea plămân...

Mi s-a acrit de la lapte

Marți
„Laptele și cornul”, 

programul guverna
mental al lui Năstase, 
începe să pută. Atât de 
tare, încât hunedorenii 
ăștia mici încep să 
strâmbe din nas. Ar fi 
necesar ca în laboratoa
rele PSD-ului să apară 
alt program populist. 
De exemplu, „Ouă de la 
Cornu”. Un program în 
care fiecare preșcolar 
va primi, dimineața, un 
calendar cu Adrian și 
un ou „fabricat” la 
vestita fermă de la Cor
nu. însoțite de sloga
nul „cine fură azi un 
ou, mâine-și cumpără 
tablou”.

Acuzat de devaliza
rea Băncii Dacia Felix, 
Sever Mureșan a pus 
mâna pe lucrările de 
construire a aeroportu
lui de la Săulești. Și 
pentru că mulți au pri
vit cu suspiciune acest 
contract, președintele 
CJ Mircea Moloț ne 
liniștește susținând că 
totul e OK. Și că firma 
promite că nu va folosi 
banii până nu va fina
liza lucrarea. Dacă lu
crurile nu vor decurge 
normal, hunedorenii 
pot să se liniștească 
spunându-și că, pe lân
gă gaura de la Dacia 
Felix, aeroportul e un 
mizilic.

Azimut: aspirina!

Moloț, garantul Sever

Joi
Pensionarii care au 

reușit să supraviețu
iască crizei medica
mentelor compensate 
pot să se pregătească 
de o nouă bătălie. Joi, 
au fost anunțați că 
medicamentele com
pensate se găsesc din 
nou în farmacii. Vor 
reuși să pună mâna pe 
ceva pastile cei care, în 
timpul crizei, au trecut 
un pic pe la sala de 
forță sau pe la vreun 
instructor în lupta corp 
la corp. Oare Ia asta se 
gândea Eminescu când 
spunea „Mândră Româ
nie, asta ți-o doresc!”

Vineri
La sfârșit de săptă

mână aflăm că un popă 
dintr-o comună hune- 
doreană bagă enoria
șele sub patrafir cu alt 
scop decât spovedania. 
Și că îi place atât de 
mult vinul de împăr
tășanie, încât îi pare 
rău că nu-i reușește 
șmecheria aia cu trans
formarea apei în vin. 
Oricum, enoriașele din 
satul respectiv pot 
învăța un lucru foarte 
simplu: până la Dum
nezeu, nu te mănâncă 
sfinții. Numai te 
muncesc un pic.

Nu ne place popa!

mailto:tiberiu.stroia@iflfornimedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmeclia.ro
mailto:dafliel.iancu@lnformmedia.ro
mailto:loredana.leah@informmedia.ro
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Prognoza meteo pentru- astăzi: 
Vremea va fi în general frumoasă, Tem

peraturile se vor încadra între 4 și 15 °C.
Prognoza meteo pentru două zile:
Duminică. Vântul va sufla slab, tempe

raturile se vor încadra între 6 și 13 °C.
Luni Vremea va fi în general frumoasă, 

temperaturile se vor încadra între 4 și 15

1784 - Țăranii răsculați aflați sub conducerea Iul Horea 

și Cloșca ocupă Câmpenii, apoi Abrudul și Zarandul.

1880 - S-a născut scriitorul Mihail Sadoveanu (foto) 

('Creanga de aur”, "Zodia Canceru
lui", "Frații Jderi", "Hanul Ancuței") 

(m. 19 octombrie 1961)
1913 - S-a născut actrița Vivien Leigh 

(„Pe aripile vântului", -„Lady Hamil
ton", „Un tramvai numit dorință") (m. 

7 iulie 1967)
1989 - A încetat din viață, la New 

York, pianistul american de origine rusă Vladimir Horowitz, 

(n. 1 octombrie 1903)

Calendarortodox ____ ____________________
5 noiembrie - Sf. Mc. Galation și Pistimia; Sf. Mc.: Timo- 

tei, Teofil și Teotim
6 noiembrie - Sf. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Con- 

stantinopolelui; Cuv. Luca

Energie electrică____________________ ,__________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 

electrice.

Gaz metan __________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 

în Deva.

Apă_________________ _________________ ______
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

7:00 Ceasul

oețiepraior
Emisiune interactivă de 

divertisment și 
informații .

820 Teleshopping 

830 Desene 
Elanimate:

Clubul 
Disnqr 

930 Mk, da1 voinici 
10:00 Portativul 

pitic v
11:00 Satul românesc;

sat european 
12:00 Lumea-n 

cane trăim 
13:00 Orizont 2007 
1400 Jurnalul

TVR. Sport 
Meteo 

14:15 0 vedetă...
populată 

16:00 Parteneri 
de week-end 

16:30 Cu Irina
la cafea 

18:00 Teleenddopedia 
19dX) Jurnalul

TVR. Meteo. 
Sport

20tiX) Surprize, 
si tize.
Prima parte 

23:00 J laiul TVR
Cele mai proaspete 

știri din țară și de 
peste hotare 

2330 Profesioniștii
030 Contratimp

13 (thriller, SUA
2003)
Cu: Denzel 
Washington, Dean 
Cain, John Billingsley, 
Sanaa Lathan, Eva 
Mendes. Cum ar fi 
dacă toți cel pe care îi 
cunoști, toți cei în care 
ai crezut s-ar dovedi a 
fi doar niște mincinoși? 
Pentru Matt Lee Whit
lock, acest coșmar s-a 

transformat în 
realitate.

220 Jurnalul 
TVR (r) 

3:15 Orizont 2007 (r)

6:00 Pas îh doi (dramă, 
iâ România, 1985, r) 

8ii O familie trăsnită 

S(aventură, SUA 2003, 
r)

830 Uriașul Hany (s) 
9:00 Baby Looney Tunes 

(d.a.)
9:30 Invadarea Ameridi 

(d.a.)
10:00 Câmpiile de aur 

.„ .-.„(aventură, Canada, 
rt31980)

12:00 Promotor 
1230 Magazin UCL 
13:00 Știrile ProTv 

13:15 Bucătăria lui Radu
Emisiune pentru 
pasionații de gas
tronomie, dar și de 
descoperiri 

14:00 Un sălbatic la New 
“York (acțiune, SUA 

2003) 
15:00 Cu Grivei la tribunal 
vH(SUA, 2000) Cu: Bobby 

Edner, Ron Perlman 
17:00 Tu ești, tu câștigil 
18:00 Stilul Oana Cuano 
1830 Te Vezi la Știrile ProTv 
18:55 Știri sportive 
19:00 Știrile Pro Tv. Sport

2030 Godzilla (acțiune,
► raSUA 1998) 
2345 Furia trădării (acțiune, 

raHong Kong, 1986) 
1Î45 Godzilla (acțiune, 

SUA 1998, r) Cu: 
Matthew Broderick, 
Jean Reno, Maria Pitil- 
lo. Ca o consecință a 
experimentelor 
nucleare din sudul 
Oceanului Pacific, o 

șopârlă uriașă este 
transformată într-un 
monstru mutant. Atin
gând dimensiuni în
fricoșătoare, Godzilla 

provoacă adevărate 
cataclisme de la un 
capăt la altul al pla
netei. 0 echipă for
mată din doi savanți, 
un reporter TV, un ca
meraman, un fals 
agent francez de asi
gurări și un colonel 
american încearcă să 
oprească creatura.

730 Gillette World Sport J 
8:00 Jim Button
830 Desene 

0animate: ‘
Vânătorii de fantome. 
Astro Boy !

9:00 Desene 
□animate: 

Bill și Aldo 

9:45 Casa de 

piatră 

10:15 Roata 
de rezervă i

11:00 Nava \

S spațială 
Odyssey 

12:15 Ina Jbil ;

El dar adevărat 
13:00 Știri 
13:15 lama leului (istoric, ‘

ÎJSUA, 2003) Ultima |

parte 
1530SV.I.P. 
1630 Cei mai

frumoși ani 
1830 Săp nâna 

financiară. Prezintă: ’ 
Gabriela Vrânceanu- 
Firea

19:00 Observator. Sport 
Meteo

2030 Anii at 
Planet

21:00 Gogomanii 
2130 Elena din

{jTroia (aventură, 
coprod., 2003) 

2330 Râuri de purpură
GKpolițist, Franța, 

2000) Cu: 
Jean Reno, Vincent 
Cassel, Nadia Fares. , 
Un roman de un real 
succes la public este 

transpus cinematogra
fic într-un thriller 

polițist de o 
încărcătură tensională 

cu totul ieșită din 
comun. In aceeași zi, 
la distanță de 300 km î 

unul de celălalt doi ]
polițiști încep două <
anchete la două cazuri 
diferite.

130 Concurs 
interactiv 

230 Observator

Banane în aluat
Ingrediente: 2 banane mari, suc de lămâie, 

ulei, zahăr, aluat făcut din: 60 grame făină, 
un ou, un vârf de linguriță de sare, 1/4 cană 
de lapte, un sfert de linguriță de praf de 
copt;

Mod de preparare
Aluatul: Se pun într-un castronel făina, 

praful de copt și sarea. în mijloc se pune 
oul care se amestecă bine cu făina. Se 
adaugă laptele treptat, până când aluatul are 
o consistență relativ moale, se mai amestecă 
cinci minute și se dă deoparte.

Bananele se curăță și se taie felii groase 
pe diagonală. Se trec prin aluat și se prăjesc 
în ulei încins până devin aurii. Se scurg 
de grăsime și se stropesc cu lămâie. Se trec 
apoi prin zahăr.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

07:00 Pescar hoinar (r) 0730 
Top sport 0755 Teleshopping 
0825 Euro-Dispecer 0830 Uni
versul cunoașterii 09D0 Arca 
lui Noe 0930 împreună pen
tru natură 10:0u Natură și 
aventură 1030 Oala sub pre
siune 12:00 Televiziunea, dar- 
gostea meal 1300 Agenția de 
plasare 1400 Fotbal Sportul 
Studențesc - FCM Bacău. Med 
din Divizia A (live) 16:00 Des
tinde campion 1700 Via sacra 
18:00 Miracole (film serial) 
19XX) Mary Shelley: Nașterea 
romanului „Frankestein" 20X10 
Trăsniții din Queens (s, Statele 
Unite ale Ameridi) 2030 Amy 
(film serial. Statele Unite ale 
Americii) 2130 Jurnalul TVR 
2200 Petru cel Mare (dramă 
istorică, Statele Unite ale 
Ameridi, 1986)

08:00 Jurnal de dimineață 
0830 Denver - ultimul dinoza
ur 0900 Ultimul inorog 11:00 
Totul despre casa mea 1130 
Agenția de turism 1200 Raven 
12:30 Rebelii 13:00 A treia 
planetă de la Soare 1330 Un 
partener fantomă 1430 
Crime într-un mic oraș 1630 
Taxi Driver (r) 1730 Cuscrele 
(r) 1830 Jurnal de seară 1945 
Țara Iu' Papură Vouă 20.00 
Poli Timișoara - Farul Con
stanța (live) 22:00 Nouă 

săptămâni și jumătate 0030 
Emmanuelle (r)

PRO CINEMA

05.00 Poveștin adevărate (r) 
06:00 Micuțul Frijolito (r) 
0800 Trupul dorit (r) 09:15 
Uzurpatoarea (s) 1100 Ama
zoana (s) 1200 Valentina, 
?răsuța mea frumoasă (s)
300 Sărmana Maria (r) Cu: 

Thalia, Fernando Colunga, 
Irăn Eory. Succesul de care s- 
a bucurat această telenovelă 
în toată lumea este demon
strat 15:15 Micuțul Frijolito 
(s) 1720 Rețeta de acasă 
1730 Poveștiri adevărate 
1825 Vremea de acasă 1830 
Inocență furată (s) 2030 
Păcatele Evei 23:15 Uzurpa
toarea

0630-07.00 Observator - 
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisbi 
unilor din ziua prece
dentă Jp

1830-1845 Știrile ONETV.

Deva “
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative 6

PRIMA TV
0830 Aventuri cu Bob (s) 
0900 Un taxi numit dreptate 
(s) 1000 Orizonturi europene 
10:30 News Radio (s) 11:00 
Spoit dietă și o vedetă 1130 
Tele RON 13:00 Viață de 
vedetă 1330 Cele mai intere
sante 101 cupluri celebre 
14:30 Săptămâna nebună 
1530 Schimb de mame 1700 
Aventurile familiei Vijelie (r) 
1800 Focus 1900 Camera de 
râs 1930 Hugo 2000 Febra 
roșie 22:00 Politia în acțiune 
(r) 2300 Trădați în dragoste 
(r) 0000 Dama de companie 
02:30 Guinness - Lumea 
recordurilor 0330 Focus (r)

06:45 Ziarul realității 11:$> 

Kilocrudada 13:00 Realitatea 
de la 13:00 13:15 Autoshow 
14:00 Realitatea de la ore 

14:00 15:00 Realitatea de la 
ora 15:00 15:15 Deschide 

România 116:00 Realitatea de 

la ora 16:00 17:00 Realitatea 
de la ora 17:00 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:45 
Deschide România) 19:00 

Realitatea de la 19:00 2000 
Realitatea de la 2000 20:15 

Deschide România! 2150 
Realitatea de la ora 21:00 

2200 Realitatea de la 22:00 

22:15 Am o știre pentru tine! 
23:00 Realitatea de la 23:00 
00.00 Realitatea de la 00:00

B1TV

T-5 - V -.W1 f

DISCOVERY

0700 Euromaxx (d) 07:30 
Euroblitz - Fabricat în Germa
nia (r) 08:00 Calendar ecu-

09:15 Pokămon 0945 mepic 0830 Teleshopping 

Teleshopping 1000 Pokemon 0900 Marș forțat (r) 1000 La 
10:30 Descoperă România limită 1030 Vis de vacanță (r) 
11:15 Misterele planetei 11O0 Euroblitz - Jurnal Euro- 
albastre 12:00 Teleshopping pean (r) 1130 Jet set - best of 
12:15 Cupluri celebre 12:45 12:00 Fan X 13:00 Economia 
Teleshopping 13:00 Părinte în 60 de minute 1400 0 casă 
înainte de vreme 15.00 Doc- de nebuni (s, r) 1430 Pasul 
torul de suflete 1600 Cheers Fortunei (r) 16:00Esențze 
1700 Marea evadare 19OQ P ? M'Shlite W ^rief- 

Telefonul de la miezul nopții ln9-
20:00 22:30 Mintea unui *na
kgrh'rtîncii»* Domnul Johnson 2130 Forbal

II Milan - Juventus 
00A5 Puma invazie 3330 pe6toarea (s)

ana Muram 1900 Știri 1930 
Domnul Johnson 2130 Fotbal

10:00 Cu undița la drum: 
Gambia/Peștele-tigru și ba
rracuda 1030 Pasionat de 
pescuit 11.00 Planeta dinoza
urilor 1200 Vânătorii a 
mituri. Catapulta 1300 Mașini 
extreme. Planuri militare 
1400 Confruntări și fiare 
vechi. Mașini modificate 
15:00 Motociclete americane 
1600 Exploratori urbani 1700 

Brainiac 1800 Lecții de 
supraviețuire cu Ray Mears 
1830 Lecții de supraviețuire 
cu Ray Mears 1900 Proiecte 
de vis 2000 Revoluția Rusă în 
culori 21:00 Tu alegi azil, 
0050 Radiografia unui dezâ- 
stru 01OO Brainiac

Corazon latino (reluare)

i-*..-*■ -.- X, •' -A'
ACASĂ

ONE TV DEVA

t
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i
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0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

0630-07.00 Observator - 
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

7:00 Universul
credinței

830 le
Banimate

Clubul Disney
925 Școala

vMetetorfr)
955 Stele... de

5 stele (r) 
11:00 Ulița

spre Europa 
1130 Viața

satului 
13:00 Agenda

politică 
14W Jurnal TVR

Sport Meteo 
1415 Minutul 91

Fotbal CFR Ckț -
Steaua București Meci 
din Divizia A (live) 

17.-00 Festivalul
Național de
Teatre I.L
Caragiale, București 
2005

17:05 Tezaur folcloric 

18:50 Tragerile loto
6-49 și Noroc 
Omologarea 

19dX) Jurnalul TVR

430 Stilul Oana 
Cuzino (r)

5:00 Un sălbatic la 
BNew York (r) 

6:00 Promotor 
(reluare) 

630 Cu Grivei
țgla tribunal (aventuri, 

SUA. 2001, r)
8:00 O familie trăsnită 
8:30 Uriașul Harry 

9:00 Baby Looney Tunes 
9:30 Invadarea Americii 

10:00 Provest 
11:00 Parte de carte 

12:00 Profeții 
despre trecut 

1350 Știrile ProTv 

1355 Xena, 
▼ gprințesa 

ăzboinică 

1400 Apropo Tv 
1550 Frumusețe 
f f «diabolică

(SF, Africa de 

Sud, 2003) 
17:15 Mama

Mia 
18:15 La setvid 
18:55 Știri sportive 
19:00 Știrile Pro Tv

3
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i
i

î

ANTENA 1
4:10 Nava spațială 

Odyssey (r) 
> lama leului (dramă 
istorică, SUA, 2003, r)

7:00 Concurs interactiv 
8:00 Desene animate 

10:00 Raffles, dmpanzeul

2ft00 Dănutz SRL Supermar
ket de divertisment »

2230 CeafaItă Românie ;
23:10 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
2340 Garantat 100% 

035 Povești de iubire

Iii (comedie romantică, 
SUA, 2000) Cu: Famke î 

Janssen, Jon Favreau, j 
Noah Emmerich. 0 jur- ’ 
nalistă se docu
mentează pentru un ! 
articol despre dragoste 
și sex, prilej cu care 
rememorează propriile | 

experiențe amoroase. 1 
Kate (Famke Janssen) 
a avut dintotdeauna 

ghinion în dragoste. J 
Această comedie 

debutează cu ea 
amintindu-și copilăria j 
și durerea prtfnuită de ; 
prima dragoste. 1

TVR(r) !

MD Stofe... di 5 stele

20:15 Comando strategic
4 S(acțiune, SUA, 1997) 

Cu: Michael Dudikoff, 
Richard Norton, Aman
da Wyss, Robin Lange. 
Cel mai bun negocia
tor din SUA în cazuri 
de luare de ostatici 
este scos la înaintare 

când un grup teroriști 
deturnează un avion 
de pasageri la bordul 
căruia se află însuși 
vicepreședintele țării. 
Din nefericire pentru 

pasageri și pentru 

autorități, încărcătura 
conține și o cantitate 
foarte mare de gaz 

extrem de nociv.
22:15 Vacanța Mare 
2330 Fete cu lipid (16) 
00:1 5 Apropo Tv (r) 
01:15 Comando

s 
!

î
I
I

i

»

t

i
I 
f

▼ li telespectator (comedie, 
SUA. 1971) Cu: Kurt 
Russell, Joe Flynn, Har- 
iy Morgan, Heather 
North. Un tânăr ce 
face pe curierul la un 
post de televiziune 
vrea să avanseze, dar 

șeful lui îi pune tot 
felul de piedici. însă 

soarta-i surâde și 
descoperă că cim
panzeul vecinului are 
fler în alegerea emisiu
nilor tv de succes.

12.-00 Dispariții 
13:00 Știri 
13:15 Misiunea casa 
14XJ0 Febra împerecherii 
1430V.I.P.
1530 Duminica îri familie 

Cu: Mihaela Rădulescu 
1830 7 zile. Cu: Alessandra 

Stoicescu

19XX) Observator. Sport

j-

i

ș 
i 
s

07:55 Teleshopping 08:25 
Euro-Dispecer 0830 Medalion 
folcloric 09:00 Ferma 10:00 
Pescar hoinar 1030 Info baza 
în direct 1150 H... ora Prichin
deilor 1250 Două roți 1230 
Magazin IT 1350 Atenție, se 
cântă! 1450 Casa mea 1435 
Poftă bună! (d) 15:15 Lois și 
Clark - noile aventuri ale lui 
Superman (s) 16:20 Femei 
fatale 17:00 Verdict: Crimă 
(film documentar) 1800 
Farmece (film documentar) 
1900 Pe urmele războiului 
troian (film documentar) 
2005 Atlas 2030 COOLmea Păcatele Evei (s, r) 03:45 

distracției 2130 Jurnalul TVR 
2200 Lege și ordine (film seri
al) 23:00 Litera stacojie 
(dramă, Statele Unite ale 
Americii, 1995) 0130 Agenția 
de plasare (r)

05.00 Poveștiri adevărate (r) 
06:00 Micuțul Frijolito (r) 
0800 Rețeta de Acasă 09:15 
Uzurpatoarea (s) 11:00 Al 
șaptelea cer (s) 1200 Acasă 
în bucătărie 13:00 Sărmana 
Maria (r) 1500 Cristina Show. 
Invitată: Barbara Mori 1600 
Corazon latino 1730 Poveștiri 
adevărate 1835 Vremea de 
acasă 18:30 Inocență furată 18.30-18.45 Știrile ONE TV 
(s) 2030 Fetele Gilmore (s) 
21:30 Emma (comedie 
romantică, coprod., 1996) 
00:15 Uzurpatoarea (r) 0200 
Poveștiri adevărate (r) 0245

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

PRIMA TV
l

r
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ISstrate^c (acțiune, SUA 
1997, r) î

(3:15 La servid (r)

20:15 Piața Divertis
Z15Q Panică în 

tunel (acțiune, SUA, 
1996) ,

23:45 Recursul 
etapei

02^ Minți 
întunecate 
(horror, SUA, 1995) 
Cu: Roddy McDowall, 
Alex Hyde-White, 
Melanie Shatner, Don 
Stroud. Captivi în 
adâncul oceanului, 
membrii unui submarin 
de cercetare sunt con
taminați cu un virus 
extraterestro. Teroarea 
se transformă în para
noia, precum membrii

>

i

noia, precum membrii 
echipajului încep să se 
dușmănească !

între ei, incapabili de a j 
X 1 Ll___

I
l

. face deosebirea 
dintre un prieten și 
dușman.

0930 Observator (r)

SSSsWi' WWfcS»

Jurnal Ț

0700 Teleshopping 0800 Jur
nal de dimineață 0830 Den
ver - ultimul dinozaur 0900 
Conan Luptătorul 10:00 în 

căutarea unui răspuns 1100 
Căminul de 5 stele 1130 
Automobile 12:30 Albumul 
Național 1330 Divizia A Burg
er Gloria Bistrița - Rapid (live) 
1530 Sare și piper cu Stela 
și Arșinel 17:15 Mr. Bean 
1800 Jurnal de seară 19.45 
Țara Iu' Papură Vouă 20:00 
Maratonul norocului 22:00 
Fotograful (polițist, SUA, 
1992)1997)

PRO CINEMA

0730 Desene animate 0830 
Sărit de pe fix (s) 0900 Un 
taxi numit dreptate (s) 1000 
Casa noastră 1030Teleshop- 
ing 11:00 Levintza prezintă 
1130 Tele RON 13:00 Viață 
de vedetă 1330 Pet Show 
1400 Mereu prieteni (r) 1530 
Farsele lui Jugaru (r) 1600 
Cronica cârcotașilor (r) 1800 
Focus. Primele știri ale serii! 
19:00 Camera de râs 1930 
Hugo 2000 Aventurile fami
liei Vijelie 2100 Super Nanny. 
Reality show cu Irina Petrea 
2230 Mamă și fiu (dramă, 
SUA, 1997) 00:30 Focus (r) 
0130 Guinness

09:00 Realitatea de la ora 
09:00 1050 Realitatea de la 

ora 10:001100 Realitatea de 
la ora 11:00 11:15 Am o știri1 

pentru tine 1200 Realitatea 
de la 12:00 13:15 Exist, deci 
mănânc! cu Dan Chișu 15:15 

Arhitectonic 1600 Realitatea 
de la 16:00 1700 Realitatea 

de la 17:00 17:15 Analiza 
finală 1800 Realitatea de la 

18:00 18:45 Săptămâna de 
vreme 19:15 Lista lui Carpi 
2000 Realitatea de la 20:00 
20:15 Capital TV 2100 Rea
litatea de la 21:00 2200 Rea
litatea de la 22:00 22:15 Rea
litatea sportivă 23:00 Reali
tatea de la 23:00

06:00 Apropo TV 08:45; 
Teleshopping 09:15 Pokemon
(r) 09:45 Teleshopping 10:15 

Marea evadare 12:00s 
Teleshopping 12:15 ProMotor 

1245 Teleshopping 13:00 
Miss Litoral 15:15 Lumea Pro 

Cinema 16:00 Verdict: Crimă
(s) 17^X) Marea evadare 
19flX) Telefonul de la miezul 
nopții 20fl)0 Sfera (SF; SUA, 
1998) 23:00 Mintea unui 
bărbat însurat (s) 00:15 Prima 

invazie (s) 01:15 Sfera

0700 Fan X (r) 0600 Calendar 
ecumenic 0830 Jet Set - best 
of 0900 Teleshcțping 0930 La 
limită (r) 1000 Economia în 60 
de minute (r) 11O0 Upgrade. 
Emisiune IT 1130 Fashion (r) 

1200 Top Fan X1300 Un nou 
îhceput (d) 1330 Emisiune reli
gioasa 1400 Domnul Johnson 
(dramă, SUA, 1990, r) 16:00 
Forbal II Calcio 1800 Pe- 
țitoarea (s, r) 1900 Lumea în 
î 0.000 de minute 2000 Misi
une imposibilă 2030 NYPD 
Blue (s) 2130 Fotbal II Calcio 
23:30 Fashion. Emisiune de 
modă 0000 Trenul vieții. Gaz
da emisiunii Liana Standu (relu-

i

i

08:00 Confruntări și fiarp 
vechi. Tancuri 09dX) Motoci
clete americane lOdX) Pasio
nat de pescuit 1030 Pasion
at de pescuit! 1:00 înainte să 

devenim stăpânii Pământului 
12:00 Vânătorii de mituri 
13:00 Mașini extreme 14:00 
Confruntări și fiare vecfej 
15:00 Motociclete americane 
16:00 Exploratori urbagț, 
17:00 Brainiac: Maniaci^ 

științei 18:00 Planeta Albas
tră. în adâncul oceanului 

19:00 Proiecte de vis 20:00 
Revoluția Rusă în culori 21:00 

Cel mai mortal sezon din lume 
2300 Acrobații extreme în aer 
OOOO Riscul ca profesie
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• Schimbare. Ministrul Muncii, Gheorghe 
Barbu, a fost inclus în componența comisiei 
de privatizare a BCR, pe locul devenit vacant 
în urma demisiei fostului președinte al 
Autorității pentru Valorificarea Activelor 
Statului, Gabriel Zbârcea. (C.P.)

torisme
Petroșani (V.R.) - Scri

itorul Valeriu Butules- 
cu, vechi colaborator al 
ziarului nostru, își con
tinuă maratonul prin 
creația sa literară. 
Aforismele i-au fost pu
blicate, sub formă de 
carte, pe toate continen
tele. Am prezentat anul 
trecut ediția apărută la 
Amsterdam, olandeza 
fiind limba cu numărul 
20. în aceste zile, în Slo
vacia, a apărut și cartea 
în limba cu nr. 21. 
Ediția slovacă, publicată 
la Zilina în condiții 
grafice excepționale, e 
tradusă de Gabriela 
Popa și dr. Hildegard 
Buncakova. Valeriu Bu- 
tulescu s-a numărat 
printre invitații de 
onoare ai liderului Lech 

'iWalesa. Iată un scriitor 
hUnedorean, integrat 
cultural în UE, înainte 

j)de 1 ianuarie 2007!

Puiu Faur
(Foto: EPA)

Coperta cărții

Doliu la 
Teatru
Deva (S.B.) - î

îndrăgitul solist al 

teatrului devean, Ș

Puiu Faur, apreciat ș
peste 30 de ani pen- i

. tru profesionalism și i
„pentru că era fru- i

mos șl talentat" a j

încetat din viață la :
vârsta de 62 de ani, i
Vestea a adus lacrimi !

în ochii foștilor săi i
colegi, care astăzi îl i

vor conduce pe i

ultimul său drum. :

„Deși a avut oferte 
să plece la teatre i

mai mari, a preferat ;
să rămână aici pen- i

tru că se simțea bine j
cu noi!" (Irina Soroiu i

- actriță). Cei care I- i

au cunoscut și au ;
fost colegi zeci de i
ani cu Puiu Faur și- î

au amintit că „a fost i
un coleg, un om ce i

scria poezii, care aju- i

ta pe oricine" :
(Rudolf Lenard - ’

. maistru lumini). „Am *!

primit vestea cu ;
tristețe pentru că era 

un om bun și coleg ;
excepțional" (Otvos i

Carol - baterist). j

Colegi 
te Deși vremea s-a răcit 
considerabil la Gr. Șc. 
din Crișcior căldura se 
dă cu țârâita.

Crișcior (R.I.) ■ Cei 1100 de 
elevi ai Grupului Școlar 
„Crișan” din Crișcior învață 
în frig. Directorul instituției, 
D. Popa, ridică din umeri 
neputincios. „Avem datorii de 
aproximativ 9 miliarde de lei, 
din care 6 miliarde de lei 
reprezintă datoria efectivă, 
iar restul penalități, din vre
mea în care eram racordați la 
sistemul de termoficare al 
orașului”. „Cei de la finanțe 
ne-au blocat conturile și nu 
putem cumpăra nimic. Noi 
folosim pentru alimentarea 
centralei școlii combustibil

CUVATO

de bancă cu frigul

Elevii se încălzesc făcând sport în curtea școlii (Foto: Traian Mar

lichid ușor, pe care trebuie 
să-l cumpărăm de la Oradea. 
Am avut o rezervă de 2000 de 
litri din care am dat în 
fiecare zi câte puțin, cât să 
se dezmorțească atmosfera în

clase, dar s-a terminat săp
tămâna aceasta”. Referitor la 
această stare de fapt, pri
marul comunei, Ovidiu Fur- 
dui, declară că are niște 
promisiuni care ar ține de

cald: „S-a stabilit o reeșal 
nare a datoriilor pe 
perioadă de doi ani din parte 
Consiliului Județean Hun 
doara. Sperăm așadar să m 
avem căldură”.

Nu cunosc toată 
povestea în care 

este implicat pre
mierul României, 
procurorul Botoș și 
Dinu Patriciu. Cred 
însă că nimeni nu-1 
poate învinui pe pre
mier fără a aduce 
dovezi.
Ildiko, 
Asistenta medicala. Deva

Nu avea nici un 
drept să-l sune pe 

procurorul Botoș. Tre
buia să fie conștient 
de implicațiile acelui 
telefon mai ales că 
toată lumea știe de 
afacerile premierului 
cu firmele lui 
Patriciu.
Nicolae, Arbitru, 
Deva

Nu poți interzice 
premierului să 

sune pe cine vrea. 
Până când nu se aduc 
dovezi, totul este sim
plă speculație și 
cred că l-a sunat pe 
procuror doar 
pentru a se 
informa.
Sorin CArioi, 
Deva

Cred că a fost un sim 
piu telefon de infor
mare și nu a fost 
dat cu intenția de a 
interveni în anchetă.
Avem încredere 
înel!
Cristi, 
Deva

Avea tot dreptul di 
lume. Toate 

acuzațiile sunt doar 
simple speculații și 
presupuneri și până 
când cei care fac 
acuzații nu aduc 
dovezi de „vinovăție’ 
premierul este nevin 
vat.
Florin Contra 
Deva

Nu ne place! De mai bine de o săptămână, 
Ia intrarea dinspre piață, în Parcul Opera 
din Deva, este uh capăt de gard metalic 
căzni, Primăria nu se implică pentru a 
reda gardului aspectul inițial. (Foto: t. Mânu)

Prins cu 
„mâța-n sac"

Deva (M.T.) - Vasile L., din 
județul Neamț, este cercetat 
pentru furt calificat, după ce 
a intrat în apartamentul unui 
cetățean francez, unde locu
iau trei fete și a furat bunuri 
și bani, în valoare de 1.500 
RON. Joi seara, cele trei 
chiriașe au vrut să intre în 
casă, au observat ușa de la 
intrare deschisă și au alarmat 
imediat vecinii despre o posi
bilă spargere a imobilului în 
care locuiesc. Ajunși la fața 
locului, o echipă de polițiști 
deveni au pătruns în locuință 
și l-au găsit pe infractor, 
ascuns. Prejudiciul total de 
1.500 lei RON, fiind recuper
at. Vasile este acum cercetat 
în stare de libertate pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt 
calificat.

URGENTE
tenacii

HUNEDOARA

Farmacia „Ehergofarm”, non-stop, str.
George Enescu, nr. 14. ®-+ 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd

Republicii, nr. 8.®-» 748199.

Farmacia „Arnica", str. George Enes

cu, nr. 7. ®-» 713045.

DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str.

Victoriei, nr. 1. ®-* 222380.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ®-> 211616, 
224488.
Farmacia „tacomi - Humanitas îl", 

str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-» 

211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele
8-20 duminică, orele 8 * 14, str. N 
Bălcescu, nr. 7. ©-> 240976.
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str. 

Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 

lancu, nr. 48. ®-> 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. N 

Kogălniceanu, zilnic 8-20

Cabinet medical individual STOMATt 

dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde

pendenței, 18A. ®-» 731509.

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Mate 

dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ®-> 

0744-556016.___________________________
Cabinet Chirurgie maxilo-faclală, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 

Eliberării, nr.. 5. ®-» 717686.
Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 

Str. 1 Mai, nr. 1. ®-» 242461.

w.,_ ri da năucă •- Inhr n klfi la tel. I1254/216161 AJ.O.F.M. tarili
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Nr. crt. Postul Total Localitatea

1. lucrător comercial 15 Hunedoara 3 Lupeni 8

2. muncitor necalificat 20 Orăștie 20

3. . agent de pază 71 Hunedoara 40 Brad 30

4. confecționer-asamblor 150 Deva 63 Hunedoara 50 Brad 15

5. cusător piele • 32 Deva 30 Hunedoara 2

6. muncitor necalificat aqricultură 54 Deva 14 Hunedoara 24 Lupeni 7

7. manipulant mărfuri 31 Deva 3 Orăștie 12 Brad 16

8. necalificat ambalaje 76 Hunedoara 1 Simeria 74 Brad 1

9. operator răsucitor fire 100 - Hunedoara 50 Orăștie 50

Cursul valutar BNR - 9 nov.2005
/4 >*4 > 4 4 Z4 <44444444 ZZv 4 >4'4-./ 4-4 4

1 dolar 3,0697 lei

1 euro 3,6663 lei

1 liră 5,4227 lei

100 forinți 1,4718 lei

4 6- AZOMUREȘ 0,2890 -2,69
•3 7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9950 -0,5

1.

Societatea 

SNP PETROM

Preț 
închidere ( 
0,4320

Variație 
lei/acțX%) 

-0,69
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,8900 -1,56
3. TLV 1,1600 -1,69
4. BRD '3,0000 0
5. IMPACT 0,4300 -0,69

8. ROMPETROL
RAFINARE (RRQ

0,1230 -3,15

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5650 -2,59
11. DECEBAL
1 ? Apr;i ic rr

0,0107 +2,88
icnn n

Rubrică realizată de SV M IFB FIN WEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Regiunea 
contrastelor

Deva (C.P.) - Agenția pen
tru Dezvoltare Regională V 
Vest se confruntă cu pro
bleme date de lipsa coeziunii 
economico-sociale în cele pa
tru județe care o compun, a 
declarat Marcela Ungureanu, 
coordonatorul reprezentanței 
din Deva a Agenției. Cu toate 
acestea Regiunea V Vest 
ocupă locul II la nivel națio
nal, după capitală, din punct 
de vedere al dezvoltării eco
nomice. Județele Timiș și 
Arad sunt mult mai dez
voltate din punct de vedere 
economic - și reprezintă în 
fapt motorul regiunii - în 
vreme ce Hunedoara și 
Caraș-Severin se confruntă 
cu un șomaj ridicat și au încă 
nevoie de sprijinul statului 
pentru relansare economică.

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL ANUAR
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GAL BE NÂ-------------------------------------— --------- ---------- —r
2006 

Sună acum la tel: 0254/712’255: 0788/639.2?! 6: ’ |
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mail: unusolitaire@comser.ro: unusolitalre@yahoo.com

MMM

carteagalbena.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitalre@yahoo.com
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Z
 parte a unei corporații internaționale mass-media

care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servirii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și In județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

distribuitori de presă
’ Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

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@informmedia.ro

. Darie a unei corporații internaționale maas-media
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 

: și servicii Internet In vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad 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 între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă 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@informmedia.ro

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager
care să implementeze politica, procedurile și strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

Responsabilități:
• Să implementeze strategia de dezvoltare a companiei

• Să coordoneze echipa de conducere și să raporteze 

situația către directorul executiv (CEO)

• Să contribuie la realizarea obiectivelor economice ale 

companiei

Cerințe:
• Fluent scris și vorbit engleză

• Studii / cursuri de management (recomandat)

• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu 

CEO

• Abilități deosebite de comunicare: încrezător în sine, cu 

gândire flexibilă

• Inițiativă și capacitate de a lucra în condiții de stres

• Orientat spre rezultate și spre performanța în afaceri

• Gândire strategică, abilități de conducere și aptitudini 

pentru lucrul în echipă

• Excelente aptitudini pentru PC (MS Office, Outlook)

• Dispoziție pentru călătorii: carnet de conducere cat. B

Ce oferim este o slujbă de mare provocare profesională în 
cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient 
modern și deschis, cu un salariu moți vânt și posibilitatea 
unică a dezvoltării profesionale.
Dacă considerați oferta noastră atractivă, trimiteți-ne o 
fotografie, o scrisoare de intenție și un CV în engleză la 
următoarele coordonate: Sălăgean Adrian, e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0254/211275, 
sau 0720/400453,
Doar aplicanții aleși vor fi chemați la interviu.

AICI POATE
FI RECLAMA

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

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

Deva, bd. L Maeda* tel- 
ntru jud. Hunedbara.atațtaVtai

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

Tel. 235208, 
0724/620358.0721/744514.

(29833)

I, Dirour sew mWR 
am propus ca abi

inare sranaoraB cxnnonr și in ummui 
ponta clien^i urmare nu ezitați

.... ------------------------------- -------------------------- -----

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

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

-4 223400 
<4 0723/020207

0740/914688

Casa Betania 
www.casabetania.rdslfnk.ro 
“... aproape de tine... ” | 
e-mail: casabetania6rdslink.ro “

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

NORA

LIDER IMOBILIAR

ATESTAT SI LICENȚIAT

Garant Consulting
11 ani de experiență

www șjranî consulting de

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
http://www.casabetania.rdslfnk.ro
casabetania6rdslink.ro


Dezlegarea la... 
victorii acasă?

* înscrieri la CJ futsal. Asociația
Județeană de Fotbal a demarat campania de 
înscriere a echipelor în Campionatul 
Județean de Futsal, ediția 2005-2006. Toate 
echipele din județ care doresc să participe la 
această competiție se pot înscrie în perioada 
6-22 noiembrie la sediul AJF Hunedoara. 
Relații la tel. 219065. (C.M.)

Baciul acuză FRF
București (C.M.) - Fostul internațional 

Gheorghe Popescu, candidat la funcția de 
președinte al FRF, a declarat că persoane 
din cadrul federației fac presiuni în terito
riu, solicitând adeziuni pentru Mircea San
du, și că oficialii de la Casa Fotbalului au 
refuzat să-i pună la dispoziție informații 
despre alegeri. Popescu spune că a trimis 
trei faxuri către FRF, în care solicita să i 
se pună la dispoziție mai multe informații 
despre membrii afiliați, despre procedura 
depunerii candidaturii la șefia federației și 
despre modul în care se va desfășura 
Adunarea Generală de alegeri din 21 noiem
brie. El a precizat că FRF nu i-a răspuns 
la nici una dintre cererile sale.

■ Echipa antrenată de 
Chirilă vrea prima vic
torie pe teren propriu 
din acest campionat.

Petroșani (C.M.) - Dacă nici 
acum după remiza cu Dinamo 
și nu împotriva celor de la Poli 
Iași, atunci când? Aceasta este 
dilema tuturor suporterilor 
Jiului care așteaptă încă pri
ma victorie acasă a favoriților, 
deși campionatul e aproape la 
finalul turului. “Trebuie să 
spargem gheața și să câștigăm, 
iar eu sper să-mi țin pro
misiunea și să dau gol și în 
meciul cu Poli Iași”, declara 
Adrian Drida, marcatorul go
lului împotriva lui Dinamo.

Dincolo de speranțele Jiu
lui, Poli e o echipă incomodă 
în deplasare pregătită de un 
antrenor, Ionuț Popa, care îi 
cunoaște bine pe unii jucători 
petroșăneni, după ce i-a avut 
ca elevi sezonul trecut, când 
Jiul era în B. “Jiul este o 
echipă bună și m-a impre
sionat felul în care a evoluat 
în partida cu Dinamo pe care 
putea să o câștige la scor. îi 
avertizez însă pe “mineri” că 
venim să ne vindem scump 
pielea. Meciul este foarte im
portant pentru noi, că dacă 
nu vom scoate cel puțin un 
rezultat de egalitate suntem 
aproape de retrogradare”, 
afirma antrenorul ieșenilor 
Ionuț Popa.

Jucătorii Jiului visează la prima victorie acasă (Foto: Traian Mânu)

Stadion Jiul, duminică, ora 14.00, 

netelevizat ___________ __________
Palmares: 32 12 4 16 28-48 

Atașă: 16 11 4 1 23-5 

Primul meci: 1-2, la lași, în 11 sep

tembrie 1966

Scor maxim: 1-6 la lași, în 1971
Singura victorie a Politehnicii la. 

Petroșani: 1-0 pe 26 mai 1975 

Ultimul med Jucat la Petroșani: 2-0, 

pe, 2 decembrie 1984_________ 

Arbitru: R. Dumitru (Bv) - centru

CS Deva salvată de
■ Echipa lui Titi Alexoi 
a câștigat în urma unui 
penalty contestat vehe
ment de oaspeți.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.mar1nut@in1orinniedla.ro

Deva - Scorul final al întâl
nirii disputate ieri pe stadi
onul Cetate poate fi considerat 
nedrept, întrucât după cât de

J

Deva (C.M.) - Programul etapei a 12-a: Gloria - Rapid; 
CFR Cluj ~ Steaua; Sportul - FCM Bacău; Jiul Petroșani - 

Poli lași; FC Vaslui - Dinamo; FC Național - Oțelul; Poli 
Timișoara - Farul. într-un meci disputat, ieri, FC Argeș - 

Pandurii Tg. Jiu 0-1.

Clasamentul
1. Dinamo 32-8

2. Steaua 11 7 3 1 19-5 24
3. CFR Cluj 11 ’ B 4 2 16-10 19
4. Rapid 11 S 4 2 14-11 19
5. FC Arqeș 12 5 ’ 4 3' ’ 12-10 19 >
l|. Poli Timișoara 11 4 . 4 -* ■

13-6 17
i. Farul Constanta 11 5 2 ' 4 14-15 17
8,. FC Național 11 5 2 4 8-12 17
9. Sportul 11 4 4 3 16-10 16
10. Poli lași 11 4 2 5 7-10 14
11. Gloria Bistrița 11 3 3 5 9-15 12
12. Pandurii 12 3 2 7 8-16 11
13. Jiul Petroșani 11 1 B 4 7-12 9

14. FCM Bacău 11 2 2 7 4-15 8
15. Otelul Galati 11 1 S 5 5-17 8
16. FC Vaslui 11 0 4 7 3-15 3

slab au jucat CS Deva și Biho
rul Beiuș un rezultat nul ar 
fi fost ilustrarea perfectă a ne
putinței celor două combatan
te. Timp de 70 de minute parti
da nu a avut prea multe în co
mun cu fotbalul, ci â semănat 
mai mult cu o miuță pe mai
dan în care strategia jucăto
rilor era dată de sloganul “na- 
ți-o ție. dă-mi-omie”.... . .

"Nulitatea” meciului a foșt ' iu. -------------.—1 1—1
spartă însă în minutul 72 de ’gol il meciului. Decizia arbi- 
Lintaru, singurul jucător de 
pe teren care nu era foarte pa
ralel cu fotbalul și putea face 
diferența. La o fază care nu

(Foto: Traian Mânu)Meciul de la Deva a semănat, în multe momente, cu o miuță pe maidan

anunța nimic, Lintaru a avut 
un start mai bun decât Ursuț, 
l-a depășit în viteză și a intrat 
în careu unde a căzut, după ce 
a simțit că adversarul pune 
mâna pe el. Arbitrul s-a lăsat 
impresionat și a acordat un 
penalty, pe care poate nu 
multi alți fluierași l-ar fi dat, 
îar Lintaru a marcat unicul

Dincolo de părerile civilizate, 
unii oficiali bihoreni au sărit 
la bătaie, iar primarul Beiu- 
șului, prezent la mecj, le-a

cerut jucătorilor șă părăseas
că terenul, făcând mult zgo
mot pentru un meci aproape 
de nimic.

trului a fost ca de obicei con
testată vehement de cei sanc
ționați și considerată justă de 
cei care au beneficiat de ea.

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

Stadion: Cetate Spectatori 150, Boloș), Velea (89 Jorza) - Suciu, tin- 

A rrtârc* UMaru, (min. ,din._v Eflfc AnfrffWf

ionii Bl Laze; - pi; Silaghi 

(53 Oraș), Ursuț, Vereș (73 Țîrban) - 

Boldor, Halasz, Șerb - Groza, lancu 

(79 Roșea). Antrenor: Rudi Kovacs.

penalty)_________________________________
CS Deva: Câprărescu - Bejan, 
Dosan, Zudor, Crușoveanu - E. 

Popa, Buta (65 A. Rus), Corobea (72

Campioni naționali
Petroșani (V.N.) - Cu 44 de titluri de cam

pioni naționali obținute, navomodeliștii de 
la Minerul Aninoasa se situează printre cei 
mai buni din țară. Triumful sportivilor din 
Vale este unul fără precedent în istoria aces
tui sport, iar performanța echipei coordonate 
de Leontin Ciortan merită toate aprecierile 
noastre. De ani buni navomodeliștii din Ani
noasa domină întrecerea internă, iar în tot 
acest timp adversarii au învățat să-i respecte.

Anul acesta secția de navomodelism a săr
bătorit 50 de ani de existență, iar acest nou 
titlu câștigat vine Să încununeze un sezon 
de excepție în care izbânda lor nu a stat nici 
o clipă sub semnul întrebării.

Cu pumnii
■ Deși se iau măsuri 
foarte drastice, pe 
terenurile de fotbal 
indisciplina persistă.

Valentin Neagu 
vaientin.neagu@lnformmedia.ro

Deva - Nu există săptămâ
nă în care să nu aflăm despre 
tot felul de „năzbâtii” făcute 
de fotbaliștii din județul nos
tru. Mai ales în Divizia D și 
Campionatul județean. Deci 
nu se poate spune că acum Co
misia județeană de disciplină 
nu are de lucru. Dimpotrivă.

La meciul dintre AS Sîntă- 
măria Orlea și Știința Iancu 
de Hunedoara, disputat în Se
ria Valea Streiului din Cam
pionatul Județean, jucătorul

Gabriel Iliescu, de la prima 
echipă a tăbărât cu pumnii și 
picioarele pe arbitrul Vlad 
Biriș. Comisia a hotărât sus
pendarea agresorului pentru 
10 etape și amendă de un mi
lion de lei.

De asemenea, Cristian Paș- 
cu, bătăuș la aceeași echipă, 
a fost suspendat trei etape și 
amendat cu 300.000 de lei, 
pentru bruscarea și injurii a- 
duse aceluiași arbitru. Arbi
trii au fost înjurați și de Ioan 
Purice, așa că și el s-a ales cu 
două etape suspendare și 
amendă.

Pentru că nu a luat toate 
măsurile necesare de organi
zare a meciului, conducerea 
AS Sîntămăria Orlea a fost 
sancționată cu avertisment și 
amendată cu un milion de lei.

„Țigănie" la
București (MF) Preșe

dintele Ligii Profesioniste 
de Fotbal, Dumitru Drago- 
mir, a declarat, ieri, că 
ședința Comitetului Execu
tiv al FRF, în cadrul căreia 
s-a decis demiterea șefului 
Comisiei Centrale a Arbi
trilor, Ion Crăciunescu, a 
fost „o țigănie”. „Am venit 
la o execuție care s-a făcut 
poate de acum 2-3 săptă- 
.mâni și asta nu e demo
cratic. Nu mi-a plăcut. Azi 
n-a fost Comitet Federal, a 
fost o țigănie înăuntru. Eu 
am luat cuvântul, l-am apă
rat pe Crăciunescu. Dar am 
doar un vot, ce să fac mai 
mult? Să mă iau la bătaie

FR Fotbal
cu ei? Oricum, le-am spus 
că nu din cauza Iui Porum- 
boiu a fost dat afară Crăciu
nescu. L-au dat alții, alții 
mai mari decât Porum- 
boiu”, a spus Dragomir, 
menționând că plecarea lui 
Crăciunescu este o pierdere 
pentru fotbalul românesc.

Ion Crăciunescu

Strada

Numele

iresc să primesc abonamentul:

Localitatea

Telefon (opțional)

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Pret/ziar pentru abonament anual

4 22 bani (2.240 lei vechi)

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

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

CUM TE ABONEZI?
<&■

■r

ca-

<r

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

Abonamente

Prenumele

Adresa la

Sc. . Ap

1 lună

3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) pret/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)

19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) pret/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) pret/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

’ >4 * .

mailto:ciprian.mar1nut@in1orinniedla.ro
mailto:vaientin.neagu@lnformmedia.ro


sâmbătă, 5 noiembrie 2005 cuvw

• Demitere. Comitetul Exe
cutiv al FRF, intrunit vineri la 
Casa Fotbalului, a votat înlo
cuirea lui Ion Crăciunescu 
din funcția de președinte al 
Comisiei Centrale a Arbitri
lor, cu 9 voturi pentru, 3

abțineri și unul împotrivă (D. Dragomir). (MF)

Grupa A:
SV Hamburg (Germania) - Viking Stavanger (Norvegia) 3-0 

Slavia Praga (Cehia)*- ȚSKA Sofia (Bulr .fa) >2 
AS Monaco (Franța) a stat. r ’ ,..

Clasament; 1. SV Hamburg - 6 puncte, 2. SfaM-Mga - 3 
puncte, 3. Viking Stavanger - 3 puncte, 4. AS Monaco - 0 

puncte, 5. TSKA Sofia - 0 puncte.

BronXylF (Danemarca) - Maccabi BetehrSiă 2« 

US Pali no (Italfa) - Lokomotiv Moscova (Rusia) OO 

- La Palermo, Paul Codrea a fost Integratei - 

Espanol Barcelona (Spania) a stat.
Clasament: î. Palermo * K puncte, 2. Brcndby IF • 3 outKt 

1 Expand Barcelona - 3 puncte, 4. Lokomotiv Moscova - un 
. Maccabi Petah-Tlkva -„0 puncte. ■

- Halmstads (Suedia) S-O
Șampdoria Genova - Steaua București (Români*) 0-0 

Hertha Bertn (Germania) a stat.
Ornament T. Steaua • 4 puncte, 2. RC Lens • 3 puncte, 3. 

Hertha Berfin • 3 puncte, 4. Sampdoria Genova - un punct, 5. 

Heknttads • 0 puncte.

Grasshopper ZSrich (Elveția) 2-1

i Dnepr Oneprapetm^t (Ucraina) 3-

AZ67 Afcnaar (Olanda) a stat.

Clasament: 1. Middtesbraugh - 6 puncte, 2. Lftex Loved - 3 

puncte, AZ'67 Alkmaar -.3 puncte, 4. Zurich - 0
puncte, 5. Dnepr Dnepropetrovsk - Q puncte.

Hau i Roșie Belgrad (Serbia Munter. |ru)-FC Basel (Elvețfaj 

1-2

RC Strasbourg (Franța) - Tromso (Novegia) 2*0 

ASRomaOtoUa) a stat.
Clasament 1. RC Strasbourg - 6 puncte, 2. AS Roma - 3 puncte, 

• 3. FC Basel - 3 puncte, 4. Steaua Roșie Belgrad - 6 puncta, 5.

Tromso - 0 puncte,

Levs£T$ofia (Bulgaria) Dinamo Bucurai VtaaMtf Hi 

1C Hesriaween (Olanda) - J5KA Moscova (Rusia) 0-0 

Olympique Mersele (Frarțța) a stat.
Clasament l.Ol^mpique Marseife- SjMțtete, iLevski Soita 
»* pun&e, 3. Heărenveen - 2 pun*i* ÎMiăteKwa - m 
punct S. Dinamo - un punct.

Grup# G:________*________£_________- ■ • ■

Rapid București (România) - Rennes (Franța) 2-0 
MB. Stuttgart (Germania) - Șahilor Donețk (Ucraina) 0-2 

PAOK Salonic (Grecia) a stat ,
Clasament: 1. Șahtior Donețk - 6 puncte, 2. Rapid București
- 3 ptMKte, 3: MB Stuttgart - 3 puncte, 4. j&ak Satanic - 0 

puncte, 5. Rennes - 0 puncte.

Gnipa'H;.............. . ................ ... .......................ix__ ________  __
Bolton Wanderer: Anglia) - Zenit S. re" rsburg (nuna) 1-0 

FC Sevia (Spania) - Beșlktaș Istanbul (Turcia) HO

- La Beșktaș, mijlocașul Daniel Pancu a Mat pe tar 

utul 75, îri locul lui Kleberson.

Vitoria Guimaraes (Portugalia) stat.
Clasament: 1. Bolton Wanderers - 4 puncte, 2. FC ta* - 3 

puncte, 3. Zenit Sankt Petersburg - 3 puncte, 4. Beșiktaș - un 

puncț 5. Vitoria Guimaraes - 0 puncte.

fa mfa-

CM de șah pe echipe
Tel Aviv (M.F.) - în runda a doua a cam

pionatului mondial de șah pe echipe ce se 
desfășoară în localitatea Beer-Sheva ■ din 
Israel au foi ."înregistrate următoarele rezul
tate: Armenia-Georgia 3-1, Rusia-Israel 2,5 - 
1,5, la prima masă Peter Svidler l-a învins 
pe Boris Ghelpand, Ucraina-SUA 2,5 - 1,5, 
Cuba-China /echipa feminină/ 3-1. în clasa
ment conduce Rusia cu 5,5 puncte, urmată 
de Armenia 5 puncte, Cuba 4 puncte etc. 
Campionatul se dispută la patru mese cu 
timp de gândire 100 de minute pentru 40 
de mutări.

Cehul 
teomas 
Berduch 
returnând 
o minge 
în partida 
disputată 

Andy

de 
tenis de 
la Basel 
dotat cu 
premii în 
valoare 
de 850.000 

ide euro.
■ (Foto: EPA)

Soarta averii lui Gigi Becali
■ Peste trei zile 
finanțatorul echipei 
Steaua va afla ce se va 
întâmpla cu averea sa.

București (MF) - Gigi Be
cali, finanțatorul echipei 
Steaua, va afla peste trei zile 
dacă sechestrul asigurător 
instituit asupra averii sale de 
Agenția Națională de Admi
nistrare Fiscală (ANAF) va fi 
ridicat, instanța Judecătoriei 
Sectorului 3 urmând să ia, 
luni, o decizie în acest sens.

Becali s-a prezentat, vineri, 
la Judecătoria Sectorului 3, 
unde a contestat executarea 
sechestrului asigurător insti

tuit asupra averii sale de 
către ANAF și a declarat pre
sei că este foarte supărat de 
cele ce i se întâmplă. Dez
baterea s-a axat pe două pro
bleme, respectiv competența 
Judecătoriei Sectorului 3 de a 
lua în discuție acest dosar și 
înscrisurile care pot fi depuse 
de părți. Pentru judecarea 
rapidă a cauzei, avocații lui 
Gigi Becali au renunțat la 
cererea de suspcaoare .a 
sechestrului asigurător, sin
gurul aspect rămas în dis
cuție fiind contestația față de 
executarea sechestrului asi
gurător. „Pericolul de sus
tragere este mal mult decât 
evident”, a susținut reprezen

tanta ANAF, în fața instanței, 
declarație care a stârnit pro
testele vehemente ale lui 
Becali, care a arătat că „toată 
averea este în aer”. Instanța 
a rămas în pronunțare în 
această cauză, o decizie fiind 
așteptată luni.
“Nu vom pierde”

„Dacă magistrații inter
pretează legea în sensul în 
care ea a fost scrisă, nu avem 
cum să pierdem în fața nici 
unei instanțe din lume. Dacă, 
însă, instanța va da curs 
cererii de suspendare a 
sechestrului asigurător impus 
asupra bunurilor contribua
bilului Gigi Becali, acest

lucru nu afectează cu nimr- 
demersul Fiscului de a rect» 
pera sumele datorate de SC 
Steaua SA bugetului de stat 
consolidat”, a precizat Sebas
tian Bodu, președintele 
ANAF.

Gigi Becali

Formula 1
■ Schimburile de 
pneuri reprezintă un 
pas înainte în materie 
de siguranță.

Londra (MF) - Formula 1 va 
fi mai sigură în sezonul 
viitor, odată cu reintrodu
cerea schimburilor de pneuri 
și a deciziei de reducere a 
capacității motoarelor, con
sideră pilotul echipei Ferrari, 
septuplul campion mondial 
Michael Schumacher.

„Faptul că se vor permite 
din nou schimburile de 
pneuri reprezintă un pas 
înainte în materie de sigu
ranță. Va trebui să așteptăm 
și să vedem cum va decurge 
noul sistem de calificări. Dar 
și introducerea motoarelor V8 
este tot o măsură menită să

- acum mai sigura
sporească securitatea piloți- 
lor, în opinia mea”, a precizat 
Schumi pe site-ul său oficial.

Formula 1 a interzis schim
burile de pneuri la finalul 
sezonului 2004, piloții fiind 
nevoiți să utilizeze un singur 
set de pneuri atât în calificări 
cât și în cursă, hotărârea 
fiind motivată prin necesi
tatea reducerii costurilor. 
Federația Internațională de 
Automobilism (FIA) a revenit, 
insă, asupra acestei decizii 
săptămâna trecută, când a 
aprobat și reducerea capa
cității propulsoarelor.

Schumacher a salutat, toto
dată, realegerea lui Max 
Mosley în funcția de pre
ședinte al FIA. „Max și-a 
făcut totdeauna timp să ne 
asculte pe noi, piloții, dove- 
dindu-se foarte cooperant în

ultimele luni, când a încer
cat să facă Formula 1 mai si
gură”, a adăugat el.

Michael Schumacher

Candidatură
București (MF) - Gică 

Popescu și-a depus ofi
cial, vineri, candidatura 
la președinția FRF, după 
care a susținut o con
ferință de presă în care 
a criticat destul de dur 
forul condus de Mircea 
Sandu. Popescu a spus că 
Dunărea Calafat, clubul 
la care a făcut primii pași 
în fotbal, este cel care l-a 
propus oficial la pre
ședinție. Popescu a criti
cat FRF, care nu i-a 
răspuns la trei solicitări: 
datele de contact ale 
membrilor Adunării Ge
nerale a FRF, detalii pri
vind procedura de de
punere a dosarului și pro
cedura de desfășurare a 
alegerilor.

Incident violent
■ Un incindent petre
cut înaintea meciului 
de joi seară de la Sofia 
s-a soldat cu 5 răniți. 4

Sofia (MF) - Cinci suporteri 
care au însoțit la Sofia echipa 
de fotbal Dinamo 'București 
au fost răniți într-un incident 
violent petrecut înaintea 
meciului de joi seară din 
Cupa Uefa, transmit Sofia 
News Agency și Bta, care 
citează surse ale poliției bul
gare.

Pe drumul spre Sofia, într- 
o parcare din satul Bulgars- 
Vi Tdirnr ciirkrtr+oT'ii dinamn-

viști au avut un comporta
ment violent, aruncând cu sti
cle în clădirea unei stații de 
benzină, potrivit sursei citate, 
care adaugă faptul că anga- 
jații benzinăriei au chemat 
poliția, reclamând faptul că 
unii dintre români au refuzat 
să plătească pentru ali
mentele și alcoolul luate de la 
magazinul stației.

Ulterior, autobuzele cu 
suporteri au fost escortate 
spre Sofia. Poliția a confiscat 
două bâte de baseball, lanțuri 
și patru cuțite, găsite asupra 
românilor. Poliția bulgară a 
început o anchetă în acest 
m. nrecizAază sursele citate.

wX într-o 
gCȘ? partidă dis- 

putată, 
ieri, în 

V Campiona- 
I * tul spaniol 
■ riT de baschet, 

IVI Adm între Wal
ter Her
rmann, de / 
la Unicaja • 
și Mickael 
Getalegre 
de la Real 
Madrid 
s-au dat 
adevărate 
lupte.

(Foto. EPA)
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Vând ap. 1 cameră (01)
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.
• zm piață, baie hol, instalații noi, parchet. 
Preț 150 mii., neg. Tel.718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona L Creangă Preț 75 mii., neg. Tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

Vând ap. 2 camere (03)
• bucătărie, baie, 2 balcoane, Geoagiu ■ Sana
toriu, bl. I, sc. I, ap. 4, mobilat stil occidental, ușă

.. stejar masiv, aprobat 2 focuri gaz, preț 15,000 
■ ■'uro, negociabil, inclusiv mobilă Tel. 
>,.4*54/213862.

' • centrală tainică gresie, faianță parchet, 
spoturi, balcon închis, termopane, contorizări, 
izolat, preț 360 milioane lei, negociabil. Tel. 
0723/829060.
• decomandate, balcon, parchet, contorizări, 
Deva, luliu Maniu, etaj intermediar, preț 980 
milioane lei. Tel. 0721/708708.

• decomandate, Deva, zonă ultracentrală 
(ACR), etaj 1, centrală termică gresie, 
faianță, preț 150.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/602989.

• urgent, decomandate, 64 mp, 2 balcoane, etaj
3 din 4, Deva, str. Zamfirescu. Tel. 0747/490290.

• decomandate, Zamfirescu. 2 balcoane, 67 mp, 
contorizări, etaj intermediar, preț 1,050 mid. lei. 
Tel. 0721/708708.
• Deva, Minerului, bl. 28, sc. 3, îmbunătățiri, 2 
focuri gaz, interfon, balcon închis, acoperit cu 
tablă preț negociabil. Tel. 0723/933333. •
• Deva, Mbiendui, parter, bl. 28, sc. 1, 
contorizări, gaz 2 focuri, preț negociabil. Tel. 
0766/790296.
• Deva, zona Micro, renovat, instalație pentru 
centrală preț convenabil. Tel. 0744/835494.
• etaj 1 plus 2 camere la parter, zona Magazinu- 
lui Tineretului, preț negociabil. Tel. 0723/514133, 
235570, după ora 19.

• Shneria, zonă centrală etaj 4, camere 
decomandate, centrală termică gresie, 
faianță parchet, balcon închis, contorizări, 
bloc izolat, preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 
0724/763736.

• toarte iuțeai, etaj 1, Al. Moților, bloc cără
midă gresie, faianță parchet, modificări, 
contorizări, geam la baie, instalații sanitare noi, 
preț 600 milioane lei, negociabil. Tel. 227698, 
0742/564654.
• ivgent, eemidecomandate, etaj 1, balcon, 
contorizări, gaz 2 focuri, bloc de cărămidă zona 
piață preț 26.000 euro. Tel. 0745/888619.227661.
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabll, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără hnbimătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Decebal etaj 2, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, parchet, faianță apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, tel. 0723/251498. 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Zamfuescu, decomandate, 2 balcoane, 
60 mp, vedere în 2 părți, etaj intermediar, modi
ficat la bucătărie cu living, preț 123.000 RON, tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit vedere la 
bulevard, sau schimb cu apartament 3 camere, 
în zonă bună fără amenajări, ofer diferență tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Micro, decomandate, centrală termică 
modificări, parchet laminat gresie, faianță 
rigips, spoturi, balcon închis, preț 43.000 RON, tel. 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona bnp. Traian, etaj 2, semidec., vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet apometre, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro, tel. 0723/251498,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona b-dul Dacia, etaj 2, vedere în față 
parchet gresie, faianță amenajat recent, preț 
77.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fieșta 
Nora)
• zona Caragiale, zonă liniștită etaj 1. vedere în 
spate, interfon la scară balcon mare, apometre, 
gaz 2 focuri, apartament tip standard, tel. 
0788/165702,232808. (Fiesta Nora)
• zona Uflaadui, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Bălcescu, etaj intermediar, decoman
date, amenajat modificat balcon mare, preț 
89.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona L Maniu, parter, vedere în 2 părți, ideal 
pt.. birouri - sediu firmă cu centrală termică 
bine întreținut preț negociabil sau schimb cu ap. 
2 camere, zona centru vechi, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie, 
faianță apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 
negociabil sau schimb cu apartament 3 camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață se oferă 
diferență telefoane 0723/251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, Do
robanți, preț 30.000 euro, tel. 223400,0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722 0721/436384. (Casa Betania)
• bd. Decebal decomandate, parchet faianță 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tel. 221712 
0724-305661. (Garant Consulting)
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet. Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 2 circuit faianță gresie, centrală 
termică balcon, parchet laminat. Preț 115000 
RON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Consulting)
• ap.2camere,circuit parchet balcon, et inter
mediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743-549654. 
(Garant Consulting)

• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et 1, semidec., 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788361782 (Garant Consulting)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, conto
rizări, ideal pt birouri, cabinet medical ete., preț 
12 mid., neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• legentzonaAI. Straiului, centrală termică et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
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• zona Progresul, et. intermediar, dec. multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bineîntreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Micro 6, semidec., parchet laminat, 
instalații electrice + sanitare noi, pereți izolați. 
Preț 200 mii, neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

■ ■ ■

]"farmaciaLARIX
Situată pe b-dul Decebal, bl. K, parter. 

ha oi rețeta tn i gratuit și compensat.

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

copil * produse cosmetice
(jra, lunFvIneri: 08.00-20.00
u'al ‘ sâmbătă: 08.00-14.00

Rotații la telefonul 220.050.

NOI SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ!
. • fztaw-'WsSzzk,-..'

Cabinet medical “ECHINACEA” 
- dr. CHITĂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală 
pediatrie, homeopatie, acupunctura 

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

țăWeț# ioată'gamaiezn 
prpduse^ațur^ștejft*’' 
cemuriMMkMaHBMp 
p’aâuge^ehnicgimgd icB<

pr.oduscj.osmeticpWM 
prQdMșp.peotț-ujcopJim 
liberează rețețejnregim, 
>rar: Luni -yi nerj 07.30âp-' 
OfearpbătățpBOO/etK 
jețatHJyelefpnulJglTă» 
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Farmacia ROMDIGIFARM

OPTICA MEDICALĂ
OCHELARI - LENTILE DEjCONTACTz
CONSULTAȚII COMPUTERIZATE 

Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter 
Telefon: 221.250 .

FARMACIA TACOMI
Situată in Deva, Aleea Transilvaniei, 

bl. 7, parter.
ERA: T«l: 211.949

ia da 'vitamine '"producă
ta ‘'produse pentru copii g

tehnlco-medleale * produse 2
^ceaiuri cosmetice CI

* produsa 
naturiste

Eliberează rețete în regim 
compensat și gratuit!
Orar: Luni-Vineri 08-21 ÎMPf

Dr. Z. Schmidt

Dr. Della Blendea

psiholog Anca Mihaicea

M aleiriih iie 110 AN| DE experiență la dispoziția dumneavoastrăi | 
■ulii ^’ '*^’’^^*********—■Tr'1 ™l[l'1111111111111"

....

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

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

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

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

AICI POATE
FI RECLAMATA!

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

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 g

Relații la telefonul: 219749 g
Programul ‘inimi pentru inimi*

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea ta!

RECLAM
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• zom Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
98000 RON, neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ivgoC decomandata, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, etajul 1, Liliacului. Preț 1.05 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• eenidecomandate, contorizări, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, bloc acoperit, zona 
Gojdu Preț: 880 mii. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Dem, sir. luliu Maniu, etaj 3, decomandate, 55 
mp, termopane, centrală termică, deosebit Preț: 
33000 euro, negociabil. Tel. 0721/055313.(Prima- 
Invest)
• decomandate, Deva, etaj 2, balcon mare 
închis, parchet st 56 mp, îmbunătățiri, complet 
contorizat Preț: 840 mii. lei. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• contorizări, etal intermediar, gresie, faianță, 
bloc de cărămidă, zonă excelentă, Deva. Preț: 
850 mii. lei. Tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• decomandat^ 2 balcoane, parchet gresie, 
faianță, contorizări, repartitoare, etaj 1, zona 
CEC. Preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. 
(Prima-lnvest)
• zona Scărișoara, sdc, apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiana, preț 720 mii., tel 235208,0721385256. 
(Rocan 3000)
•zonă centrală et intermediar, dec, st 55 mp, 
modificat temopan, centrală termică, parchet 
faianță, mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1200 mid, tel. 235208,0721385256. (Rocan 3000)
• ana1 ****** dec, et L st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc, baie, debara, cămară, fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mld„ tel. 235208, 
0724.620358. (Rocan 3000)
• zana Bălcescu, dec, et 1, modificat 
îmbunătățit apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat preț 830 mii, 
teL 235208,0721385256 (Rocan 3000)
• Deva, Sfr. 22 Decembrie, et 6 decomandate. 
Preț 1.100.000000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726 0254-213050 (Casa Majestic)
• Deva, idtracentraL semidecomandat^, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz contorizat Preț 
950000000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726 
0254-213050 (Casa Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă tonă, nu contează starea de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662 (Evrika)
• ivgent 2-3 camere, în zona licee, str. Titu 
Maiorescu, blocurile L, P, se oferă preț bun, cu 
plata imediat tel. 0745/302200,232808. (Fiesta 
Nora)
• agent cu plata imediat ap. 2 camere, Deva, în 
zonă bună Tel. 215212 (Prima-lpvest)
• contorizări, etaj intermediar, zonă centrală 
Deva, preț maxim 800 mii. lei. Tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică gresie, faianță noi, preț 850 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0744/341890.
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1,320 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228615.
• Deva, Mcid Dalas, garaj, boxă preț 62.000 
euro, negociabil. Tel. 0727/740221.

Deva, zona pieței, etaj 2 contorizări complete, 
preț 1350 mkL lei. Tel. 236510.

două apartamente de 3 camere, la DN7 Deva și 
Orâștie, parter, ideale privatizare, preț 135-1,15 
mid. lei sau accept variante. Tel. 0720/670305.

senădecomandM nenajat frumos, centrală 
termică etaj 3, zona Minerului, preț 85.000 ron, 
negociabil. Tel. 0746/609615.

zonacaquț, ecomandate, 107 mp, boxă 
balcon mare, parchet contorizări, preț 150.000 
RON, tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)

ztna Dacia, etaj 3, bloc de cărămidă amenajat 
modificat recent contorizări, tel. 0723/25498, 

232808 (Fiesta Nora)
zana Gojdu, balcon mare închis, centrală 

termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificată 
ocupabil imediat preț 135.000 RON, tel. 
745/302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona A. lancu, etaj 1, decomandate, 110 mp, 
vedere în 2 părți, 2 balcoane, parchet preț 61500 
euro, negociabil, tel. 0788/165702,232808 (Fiesta 
Nora)
• toarte ugert, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160 (Evrika)
• zona Mod Dallas, de. lux, et 2 cu garaj și 
boxă suprafață măre, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg, tel 0745/253662. (Evrika)

• zonaLCreangăet 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet, fără 
amenajări de ultimă oră preț 1.29 mid, neg., tel. 
211587,0745/253662 (Evrika)
• dec, 2 băi, balcon de 22 mp, vedere în 3 părți, 
zonă ultracentrală parchet peste tot, bine 
întreținut preț 42.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
modeme, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tele
foane 223400,0742/005228 0721/577366, (Casa 
Betania)
• T. Maiorescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet balcon. Preț 87.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• vând ap3 camere semidec., Gojdu, preț 
115-000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant 
Consulting)
• vând ap. 3 camere semidec. Al. Armatei, preț 
85500 RON. Tel. 0743-549654. (Garant Consulting)
• vând ap. 3 camere decomandate, bucătărie 
faianțată gresie, 2 băi faianță + gresie, C.T., 
boxă zona împăratul Traian, preț negociabil. Tel. 
0741-154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• zona tfcro 6, decomandate, ușă metalică 
balcon, zugrăvit instalații noi, 1 foc, parțial 
mobilat Preț 400 mii. Tel. 718833,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Micro 4, decomandate, balcon, 2 băi, 
modificări interioare, boiler, preț 650 mii., neg. 
Tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Gojdu, dec, et 2, parchet contorizări, 
bucătărie modificată balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut preț 1350 mid, tel. 235.208, 
0721.985256. (Rocan 3000)
•zonă centrală modificat din 4 camere, centrală 
termică termopane, living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat et intermediar, preț 
62.000 euro. tel. 235.208 0721.985256. (Rocan

• regent ap. 3 camere, Deva, etaj 3, zonă bună 
parchet balcon, centrală termică. Preț:780 mii. 
lei. Tel. 0722/ 564004. (Prima-lnvest)
• decomandate, Deva, zona piața centrală 
parchet baie cu geam, centrală termică balcon 
mare închis, bloc de cărămidă ideal pentru 
locuit sau sediu firmă Preț: 15 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp. Preț 1.500.000.000 ROL Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225726, 0254-713050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• to Dwa,zonă bună dec., cu sau fără amena
jări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
bzdcoanejrtafz 72 mp, Brad, preț KW.000 rin. 

Tel. 0727/212282.
• Deva, amenajat, centrală termică 2 băi, 100 
mp. Tel. 0720/676305
• toarta urant, Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, etaj 
bun, bucătărie mare, hol central, 3 camere 
mochetate, una cameră parchet paluxat, preț 
160.000 ron. Tel. 224296 0720/747359.
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 Ml, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona Bălcescu, et 1, amenajat frumos, parțial 
termopan, semimobilat bucătărie mobilată la 
comandă garaj, ocupabil în 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel. 
0745/173103. (Mimason)
• zona Emlnescu (pol. jud.), et 1, dec, 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct, preț 48000 euro, 
tel. 0745/640728 (Mimason)
• zona Banca Transilvania et 3, parchet 
laminat gresie, faianță termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modem recent preț 55000 
euro, neg., tel. 0745/159608 (Mimason)
• decomandate, etaj 2,2 bă', 2 balcoane, etaj 1, 
parchet gresie, faianță garaj, zona Poliția Județ 
Preț: 48000 euro, negociabil. TeL 0742/ 019418 
(Prima-lnvest)
• zonă centrală st 100 mp, dec., et. intermediar, 
CT, 2 bă, balcon, parchet în camere, ușă nouă 
bloc din cărămidă garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208 0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă bună dec, st 90 mp, 2 bă, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1350 mid., tel 235.208, 0724.620358 
(Rocan 3000)

Vând case, vile (13)

linie, construcție nouă parter, et.

• Deva,Str.Griviței,nr.30,3camere, curte mare 
și grădină ocupabilă imediat preț 1 mid. lei.Tel.

• Deva, Vie Noi, la 50 m de Horea, 2 camere, 
bucătărie, băe, posibilități etajare, 1300 mp, 2 
fațade, 29 m și 47 m, sobe teracotă pe gaz, preț 
70.000 euro. Tel. 0741/507012

• zon 
toate
strucție modestă preț 1,7 mid., tel. 0745/164633. 
(Mimason)
• viă construcție 2000, pe 2 nivele, p+ bucă
tărie, baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, et cu 
baie, bucătărie, 3 dormitoare, hol, ct curte, 
garaj, grădină zona Vulcan, merită văzută preț 
230.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• In Shneria, DN7, 2 dormitoare, sufragerie, 
living, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct 
amenajări actuale și modeme. Se vinde 
mobilată la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Mâriști, construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină 
ocupabilă imediat st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 cameret diferență preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona peste linie, construcție nouă parter, et., 
mansardă parter cu cameră hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj - 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată sc 100 
mp/nivel, st 770 mp, ct termopane, preț 115.000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., 
teren 650 mp, zonă bună preț 130.000 euro. Tel. 
0741-154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• HcL, zona piață 2 corpuri, bucătărie, pivniță 
baie, posibilitate mansardă garaj, grădină gaz, 
apă canalizare. Preț 1300 mid., neg. Tel.718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• Deva, zona Baritiu, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 
centrală termică parchet gresie, faianță 
grădină 600 mp. Preț: 100.000 euro, negociabil. 
Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță CT, tavane false, spoturi, sc 80 
mp, st 453 mp, garaj, grădină curte, anexe, preț 
2,600 mid., tel. 235208 0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală p+1, 4 cam., 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță CT, grădină 
curte, st 350 mp, renovată la cheie, preț 4,000 
mid., tel. 235.208 0721.985.256. (Rocan 3000)
• Deva, P+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță 
centrală termică sc 300 mp, grădină ș 500 mp, 
garaj. Preț 90.000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, P+M, zona Călugăreni, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi și 1 încăpere cu intrare din 
stradă centrală termică sc 130 mp, curte cu 
gazon, s 300 mp, fântână Preț 350.000 RON. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

1 Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
facilitățile, gaz, apă canăizare, con-

Cumpăr casă (14)
• in Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• curno, uroent casă cu grădină Deva sau 
Simeria Plata imediat Tei. 215212. (Prima- 
lnvest)

Vând case de vacanță (15)
• zonă pitorească la 14 km de Deva, fundație de 
piatră P-2 cam., M-2 cam., mobilată utilată totul 
nou, lamelar, teren st 5000 mp, curent, preț 
11.000 euro, neg., tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casa)

Cumpăr case de vacantă 
(16)

• zot -> Deva, Simeria, Hunedoara, casă de 
vacanța sau bătrânească zonă pitorească

• •• ‘ 'K ---- --- + -I--a-L. T-~J tYTV\/CWVMV:

Vând case la țară (17)
• casă cu teren, în comuna General Berthelot nr. 
6 Tel. 221257,0727/386660.
• Dobra, str. M. Eminescu, nr. 19, preț 750 
milioane lei, negociabil.Tel. 283274,0745/515325.
• urgent casă în Băița, preț negociabil. Tel. 
0723/367110.
• urgent, casă locuibilă 2 camere, hol, 
bucătărie, terasă grajd, anexe, 800 mp, preț 
negociabil 880 milioane lei, satul SântandreLTel. 
236656 0252/392629.
• regent, casă nouă în Tărnăvița, la 18 km de 
Deva, D+P, 2 camere, bucătărie, baie, beci, 
fântână, curent electric, grădină pomi fructiferi, 
viță de vie, 2188 mp, 18000 euro, negociabil. Tel. 
0722/532780.
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577368 (Casa Betania)
■ casă 2 camere, garaj, curte, grădină șt 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Măgm Certejului, construcție modestă 
cărămidă 2 camere, hol, bucătărie, curte, 
fântână curent curte, grădină 3600 mp, gard 
nou, bucătărie cu gresie, faianță camere podite, 
preț 500 mii, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• Carta), casă bătrânească 2 camere, grajd, 
șură fântână curte, grădină 2000 mp și o 
grădlnă-teren agricol 1000 mp, preț 500 mii, neg, 
teL 0745/164633. (Mimason)
• BohoK, construcție 1996 din BCA, living 32 mp, 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică 
curte, grădină garaj, 5000 mp, preț 1,05 mid, tel. 
0746/253413. (Mimason)
• la 7 km de Devă recomandat pensiune, 
construcție 1996 p+e+m, 5 camere, bucătărie, 2 
băi, încălzire centrală fosă septică hidrofor, 
fântână teren cu pomi fructiferi, 9.000 mp, 2 
garaje, peisaj superb, preț 250.000 euro, neg, tel. 
07 253- I. (Mimason'

Vând garsoniere (19)
• Dm. zona Daciă 2 camere, baie, amenajată 
contorizări, etaj 3 din 4. Tel. 0723/853940.
• Deva, zona Dacia, etaj 1, podele laminate, baie 
cu variă Al. Plopilor, bl. G2, ap. 4. Tel. 
0723/853940.
• Deva, zona Master, Dorobanți, 40 mp, posi
bilități mansardare, preț 780 milioane lei. Tel. 
225622.
• garsonieră și apartament zonele Dacia și 
Gojdu- Relații Al. Plopilor bl. G2, ap. 4, tel. 
0726/072275.
• stare bună în Devă preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• zona Zaniflreacu, 40 mp, etaj 1, parchet 
gresie: faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 80.000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferit diferență tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Dadă decomandată etaj 3, bloc de 
cărămidă parchet contorizări, uși și rame geam 
noi, modificată preț 43.000 RON, tel. 0788/165702, 
232809. (Fiesta Nora)
• zonă centrală etaj 2, dec, 50 mp, centrală 
termică modificări, parchet gresie, faianță preț 
95.000 RON, tel. 0745/302200, 232808 (Fiesta 
Nora)
• za '. CrișMă etaj 2, semidec, tip standard, cu 
balcon, parchet, contorizări, preț 46.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Emlnescu, (C-uri), poliția județ bloc de 
cărămidă vedere la stradă confort 1, etaj 2, dec., 
balcon mare, parchet gresie, faianță renovată 
recent contorizări, preț 83.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zonă uHracenlrală dec, balcon închis, 
termopan peste tot parchet, renovată recent, 
preț 82.000 RON, tel. 0745/302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent sdec, zona Al. Crisului, ocupabilă 
imediat 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii, tel. 0745/159608 215113. (Mimason)
• zona MăiăstM Nou, et 2, dec, liberă 27 mp, 
balcon, preț 748 mii, neg, tel. 0745/163445. 
(Mimason)
• zână centrală et intermediar, 35 mp, parchet, 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat tel. 
0745/640725. (Mimason)
• etaj nrtermetfiar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400. 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre. Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• M Mu «ou, decomandate, faianță gresie, 
jarchet, contorizări, balcon, instalație italiană 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,07^305661. (Garant 
Consulting)
• Zamfirescu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, apometre, repartitoare. Preț 75.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• 22 Decembrie, etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21500 euro, tel. 
0745-367891 (Garant Consulting)
• bd. tafiu Maniu, etaj intermediar, semidec, s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• b-dd DecebaL etaj 7, dec, amenajată 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• vând garsonieră semidec, apometre, balcon, 
etaj intermediar, Gojdu, preț 65.000 RON. Tel. 
0743-549654. (Garant Consulting)
• urgent, zona Decebal, etaj intermediar, 
balcon, contorizări (apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare), amenajări. Preț 79.000 lei RON. Tel. 
0740-013971. (Garant Consulting)
• confort 1, decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd. 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)
• zonă centrală semidec., contorizări, fără 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
• zona Micro 6, bucătărie, baie, zugrăvit recent, 
ușă stejar, cabină duș, convector, boiler. Preț 250 
mii, neg. Tel. 718833, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• Hd, zona teatru, semidec, parchet, balcon 
închis, C.T., faianță Preț 420 mii. Tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
•zona Dorobanț, et intermediar, dec, st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță, totul contorizat preț 
860 mil., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, et intermediar, st 47 mp, dec, 
parchet bine întreținută preț 850 mii, tel. 
•nc k» «ni om rw tRncan 3000)

•zona Eminescu, et Intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat bine întreținută preț
550 mii., tel. 235.208 0721.985256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et Inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii, tel. 235208 
0721.985.258 (Rocan 3000)
• urgent garantară dec, contorizări, zona 
Dacia. Preț: 400 mii. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent garantai 32 mp, etaj 2, cu balcon, în 
DevaPrr 450 mii. lei. Tel. 215212. (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)
■ In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
6745/253662. (Evrika)

• Deva, Mkro 15, sau Dacia, ofer prețul pieței. 
Tel. 0746-225728 0254-2130508 (Casa Majestic)

Vând terenuri (21)
• 10parceleterena500mp,zonaCăprioara.Tel., 
0254/211124.
• 1779 mp teren, între Deva și Sântuhalm. TeL 
210869,0721/430502.
•2300mp teren intravilan, în Deva Str. Alunului, 
zonă agrement case, vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, negociabil. TeL 212272, 
0723/732560.
• extravilan zona Deva-Archia preț 3 euro mp 
și zona Almaș. Tel. 0723/853940.
• totravlan In Băcia 3800 mp, preț 5 euro mp. 
TeL 0722/161644.
• Intravlan to Tâmpa 1 km de Simeria 3400 mp 
sau în 2 parcele, facilități gaz, curent apă cana), 
preț 6 euro mp, negociabil. TeL 0354/402235, 
0726/118427,0744/706272.
• intravlan ta DN7, toate utilitățile, 2200 ■ 8000 
mp, fs mare, preț 8 ■ 16 euro mp, teren Intravi lan 
zonă turistică Deva 1000 ■ 4000 mp, la asfalt 
curent gaz, 5 -10 euro mp. TeL 0720/670305.
• Intravlan, foc de casă poziție bună 986 mp, 
posibilități apă curent comuna Dobra TeL 
0254/719902,0254/229454. .
• totiatftan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Relații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 după 
orală
• Intravlan. zonă turistică Vetel, toate 
facilitățile, 1106 mp, fa 30 m, loc drept intrare din 
șosea preț 8 euro mp. Tel. 230588 0746/297441, 
dupăora28
• foc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent loc drept zonă liniștită, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

• in Deva, mai multe parcele, zona reziaenpaiă 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construed i 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• Intravlan, htemetia Sântuhalm-Hunedoara 
5200 mp, fs 22 m, la șosea toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusl- 
ness)
• zona Shneria după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
6726/269713. (Imob Eurobusiness)

• rtravlan, zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070108 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
■ totravian,tozonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
2234080740/914688 0721/577366 (Casa Betania)
• intravlan, to Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366 (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• Hravlan, to zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa'Betania)
• totravlan, ta DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• tatravBan, in zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)

---------------------------------------------------------------------------------------------——--------------- ■ -  --------------- ------------------ --------—-—-—'—•——------------------ -------sg»

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA

PROGRAMUL DE CREDITARE AL ÎNTREPRINDERILOR Mia Șl MIJLOCII 
ÎN CONDIȚIILE LEGH NR. 76/2002 PRMND SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ Șl STIMULAREA 

OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ

FII ACTIV!
Pune-ți ideile de afaceri în practică prin creditele finanțate de la 

Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj!

DOBÂNDĂ ANUALĂ 2%

r 
Cea mai avantajoasă ofertă de finațare existentă pe piață înseamnă Ț
> Finanțare pentru 75-90% din valoarea proiectului
> Perioadă de acordate de la 1 la 3 ani, cu un termen de grație de până la G luni

Reușita afacerii tale înseamnă un nou loc de munca pentru fiecare 100.000.000 de lei 
(10.000RON), primiți sub formă de credit.
Pentru informații privind condițiile de acordare adresează-te direct Compartimentului Creditare 
din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva, 
Piața Unirii nr. 2, tel. 0254/216.151,214.078 int. 210 sau accesează site-ul www.aiofmhd.ro ®239)

• totravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• totravlan ta DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg, tel. 
223408 0742/005228,0721/577366. (Casa Betania) 
■ Intravilan, ta DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• totravttan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZI 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)

• urgent, totravlan, 585 mp, zonă rezidențială 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• toc da casă la preț fără concurență 570 mp, 
preț 300 mii, tel. 0745/640725. (Mimason)

• Pe DN7, in Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• ta Tâmpa, 1450 mp, fs 30 m, intravilan, Cu o 
construcție veche pe teren, toate facilitățile, apă 
curent în curte, gaz la poartă preț 9 euro/mp, 
tel. 0745/163445 (Mimason)
• toc da casă 710 mp, fs 20 m, zona 700, Devă 
preț 400 mii., tel. 0745/164633. (Mimason)
• totravlan, zona vizavi de Petrom, st 2250 mp, 
fs 8 m, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 
9 euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent, ideal construcție casă preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Intravilan, zona drumul spre Hunedoara, st 
1000 mp, fa 15 m, acces din 2 străzi; bun ptr. 
construcție casă sau activitate comercială preț 
15 euro/mp. tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• vând teren Bretea Mureșană st 87 ari. Preț 
8700 RON. TeL224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)
• zona Dm 700 - Zăvoi, 1500 mp. Preț 29 
euro/mp. TeL 718833, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• st 5200 mp, fs 25 mp, posibilitate apă gaz, 
curent, Deva-Hunedoara. Preț: 12 euro/mp. TeL 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• ta DN în apropiere de Deva, st 4300 mp, fs 30 m, 
loc drept, utilități în apropiere, ideal pentru 
construcții Industriale sau Investiție, preț: 12 

euro/mp. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest) 
•zonaSânUutm, st85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235208 0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă bună, intravilan, st 5.100 x 3, apă gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto, 
ideal pentru Construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro/mp, tel. 235.208, 
0724620358 (Rocan 3000)
• zonă tonă intravilan, st 22.000 mp, fs 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt îh apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 238208 0724.620358 
(Rocan 30001

Cumpăr teren (22)
• totravlan, minim 1000 mp, sau spațiu comer
cial 500 mp, în Deva, situate între garași sediul 
Volvo, ofer prețul pieței. Tel. 0746-225726,0254- 
213050. (Casa Majestic)

Vând spatii comerciale (25)
• vând spațiu comercial supr. 60 mp, OV Călan 
(lângă Combinat). Preț 50.000.000 ROL 5.000 
RON. Inf. tel. 0743/021603.
• ho# pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• zona ptală etaj 1, st 75 mp, nu este amenajat, 
vad deosebit, preț 47600 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• idtracentrai, rt 50 mp, amenajat, grup sanitar, 
vad deosebit, încălzire, preț 46.000 euro, tel. 
211075, 0726/130557, 0747/779751. (Mondial 
Casa)
• chioșc de aluminiu, zona Bălcescu, st 4 mp, la 
stradă acces auto, apă gaz, curent, preț 160 
miL neg., tel. 211075,0726/130557,0745/666447. 
(Mondial Casa)
• spațiu producție 42 mp, în Deva, apă gaz, 
curent preț 6000 euro, negociabil. TeL 
0722/564004. (Prima-lnvest)

•zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri sanitare 
amenajate, scară interioară gresie, faianță 
termopane, centrală termică acces din două 
părți, tavane false, spoturi, bine amenajat Preț 
vânzare 250.000 euro sau preț închiriere 15 
euro/mp + TVA, tel. 235.208 0724.620358 (Rocan 
3000)
• zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopane, aer 
condiționat grop sanitar, tavane false, acces din 
doua părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, tel. 235.208 0724628358 (Rocan 3000)

Imobile chirii (29)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată com
plet, Deva, preț 80 euro /lună TeL 0721/055313.

• toddtavU P+1, zona cetate, 4 camere, scară 
interioară living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță 
garaj încălzit curte, grădină bucătărie vară 
ideal locuință sau sediu firmă TeL 249047, 
0721/192684..
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere 
decomandate, zona piața centrală mobilat 
utilat contorizări, repartitoare, ocupabil imeoP’ 
preț 150 euro, negociabil Tel. 0745/582117.
• ofer spre închiriere apartament 2 camerei 
mobilat utilat contorizări, Deva, l. Maniu, etaj 2 
din 4, preț 150 euro/lună Tel. 0721/708708
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, pe 

■mr lung, renovat gresie, faianță centrală 
er. că mobilat complet mașini .mata, 

frigider, aragaz, tv color, garanție. Tel. 212580, 
215468
• ofer spre închiriere apartament 3 cam' 
decomandate, mobilat zona luliu Maniu, 2' 
termopane, mobilă nouă centrală termică preț 
250 euro/lună TeL 0745/367893.
• ofer spre închiriere șase apartamente de lux, 
2- 4 camere, garaj, Devă Cuza Vodă Avram 
lancu, Dorobanți etc., preț 250 ■ 400 euro. Tel. 
0721/985256.
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)

• ofer spre tncNrtere spațiu comercial 
amenajat bdu! L Manta, bl 4, Deva. TeL 
0741/121639.

• oier ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742375994 (Casa Blanca)
•ofer garantară dec, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer vlă mobilată garai, piscină preț 1000
euro/lună tel. 221001, 0742/375994 (Casa 
Blanca) *
• ofer gareontari mobilată zdnă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer garaontarâ mobilată șl utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer caiMril în zonă bună Devă preț ido 

euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• gwsonforă confort 1, mobilată compfot 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/^9906! 0723/829060. (Agenția 

imobiliară Iris)
• garantată, somtanobltată contorizări, zor'-' 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/20998. 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și 
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat contorizări, 
amenajat modem, aragaz, frigider, zonă bună, 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat mașjșă 
spălat dormitor complet preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat contorizări, repvtl- 
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris) j
• caut ingant garsonieră sau ap. 2 camere, în ' 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer platafri 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deya, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de prefațat 
pt cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Dara. 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zona Și - 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp; 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262868 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15-
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (imob 
Eurobusiness) țț)
• ofer spațiu comercial, zona l. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg.,-tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer sp. corn., zonă ultracentrală etaj 1,
amenajat pt birouri, st 20 mp, preț 100 euro, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa) v
• ofer ap. 3 cam., mobilat contorizări, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, zonă ultracentrală 
vedere la bulevard, preț 250 euro, tel. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• apartament3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat mobilat - 
modem șl utilat cu aragaz, frigider, tv Color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228 
(Cașa Betania)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilate șl contorizată Deva, 80 euro/lună .TOI 
0722/564004. (Prima-lnvest)

http://www.aiofmhd.ro
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• olar pentru închiere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat și contorizat complet, preț: 100 
euro/lună Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest) 
•detodtetat hală pentru depozitare, zona Mlhal 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită Înălțime 
de 480 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg, tel. 2382080724.620358 (Rocan 3000)
• zona Văcărescu, 2 camere, mobilată centrală 
termică preț 250 euro/lună Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Aparate foto si telefonice 
(50)

Imobile schimb (30)
Microbuze. Dube (38)

. • Schimb apartament 2 camere, Bejan, etaj leu 
apartament 3 camere, Scărișoara, Al. Armatei 
sau 2 camere, Bălcescu, turnuri, et 1 ■ 2, 

..diferență Telefoane 224296, 0720/747359, 
^1788/361782.

'■A schtaib garsonieră Deva cu Timișoara sau 

vând, Kogalniceanu, 56, ap. 8 tablouri, 2 bici
clete, bibelouri. Tel. 232905.

• vând micrabia Mazda E 2200 Diesel, 11 locuri 
pe scaun, preț negociabil. Tel, 213360, 
0720/303043.
• vând iau închiriez microbuz Iveco Turbo Dally 
35.10, af 1988, motor 2500 cmc, TD, 14 locuri, 
înscris pf, preț negociabil, la vedere. Tel. 
0726/705460.

• vând 2 aparate foto Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând telefoane mobile noi, second hand, orice 
model cu garanție, cameră video, foto digitale, 
Sharp, Sony, tv alb-negru Diamant, combină 
muzicală Sony. Tel. 0742/421988
• vând tv Panasonic și video Saba model 2002 ■ 
2003. TeL 0746/253413,218234 seara

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Auto românești (36)
Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând Dada 1307 (papuc), an fabricație 17, km. 
78000. Preț 75.000.000 ROL 7500 RON, negociabil. 
Tel. 0743/021603.
• vând Dada 1310, af 1997, stare foarte bună, 
unic proprietar, preț negociabil. Tel. 223517, 
0722/328821.
• vând Dada berlină Injecție 2002, mașină de 
garaj, alarmă geamuri Ionizate, preț negociabil. 
Tel. 0723/284005.
• vând Dada break 1310, af 1996, stare foarte 
bună preț 90 milioane lei, negociabil, Ormlndea, 
221, tel. 0726/412729.
• vând Dada papuc, transport marfă preț nego
ciabil. Tel. 213360,0720/303043.
• vând 2 autoturisme Dacia 1310, af 1983,1986, 
stare bună de funcționare, prețuri negociabile. 
Tel. 0227/374838 orele 8-18

• vana cărate nouă legată pe lemn, cu roți de 
cauciuc, 1-zcal. Tel. 263598.
• vând combMor tractor 650, preț negociabil, 
Tel 264257.
• vând oomnctor mare, tiraj forțat, preț conve
nabil. Tel. 220894.
• vii ani presă pentro struguri, capacitate
5'6 Pre*negoclab,k Tel< °722/532780,

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fusta piele nouă nr. 38 ■ 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.
• vând agent cizme noi din piele, pentru copii, 
nr. 28 pantofi damă din piele, nr. 35 ■ 38 scurtă 
groasă de fâș pentru copil 8 ■ 10 ani, preț nego
ciabil. Tel. 0722/532780,0254/218008

• vând Enel vechi, safir, cu 12 diamante, preț 
negociabil. Tel. 0723/562744.
• vând cărucior, rotobil pentro copii, ambele 
modeme, stare foarte bună prețuri negociabile. 
Tel. 0744/954794
• vând meșă păr natural, lungime medie, 25 ron. 
Tel. 0788/610191.
• vând mochetă tip persan 3/2,5 m. preț 2 
milioane lei, negociabil. Tel. 228820.
• vând o pereche de ochelari de demnă cu lentile 
import, bifocale, dioptrii +4/+8 preț 150 ron. Tel. 
211441.
• vând sobă teracotă model deosebit, de
apartament, dimensiuni 120/50 cm, 4 plăci, 3 
etaje cu marmură fiecare, lemn sau gaz, 2 ani 
vechime, preț 450 ron, negociabil. Tel. 
0354/402738 Hunedoara. i

• vând irl cu punct de lucru deschis, spațiu 
închiriat Tel. 0723/796715.

Comemorări (76)

Pierderi (62)

Cu adâncă durere în suflet familia anunță că se împlinește 
un an de la decesul dragului nostru soț și tată

preot TODOR VIOREL
Parastasul duminică 6 noiembrie, ora 12,30, la Biserica 
ortodoxă „Sf. Nicolae” din Bârsău. Nu te vom uita 
niciodată.

Moto-velo (41)
• vând bkktată semlcursleră Sputnik, 4 viteze șl 
Mountain Bike 10 viteze. Tel. 232905.

Piese, accesorii (42)

Auto străine (37)
• vând autoturism Seat Cordoba, af 1998 aer 
condiționat închidere centralizată geamuri 
electrice, abs, airbag, stare perfectă de 
funcționare, consum 5% • motorină preț nego
ciabil. Tel. 0724/560870.

w •vândCMroenC5,HDI,D.CIImatronlc,închidere 
centralizată cu telecomandă radio cd, geamuri 
plus oglinzi electricei abs, servo, 8 alrbag, 
cpnsum 65%, preț 10350 euro, computer bora. 
Tț 1722/693683.
•'vând Hat 131 Mirafiori Diesel, af 1983, 

tamponat aripa stângă și piese de schimb, preț

>
 negociabil. Tel. 0723/382534 0726/251731.
• vând Hat Brava 15 TDI, motorină abs, esp, 
asr, klimatronic, 2001, full-electric, 4 airbag, 
proiectoare, recent adus, consum 4,5 litri/100 
km, 8000 euro. Tel. 0745/675429.
• vând Opal Agila, an 2001, unic proprietar, Euro 
4 carte service, vopsea originaiă extrase ful sau 

schimb cu Cielo, Matiz sau gama Dacia plus 
diferență Tel. 0723/270348
• vtad Itonaidt 21, af 1987, VT 2007, injecție, gea
muri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.
• vând Renault Safrane 2,1 TD, af 1994 consum 
6%, central, geamuri și oglinzi electrice, jerrți Al, 
cass, boxe, numere de Franța, preț 2400 euro. 
Tel. 0723/227569.
• vând Volvo 15 TDI, af 2001, full-electric, jenți 
ai 16ora/®îffi7. Dia,er' p*' US* *ur°’’
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Materiale de construcții (53)
• vânddtetznțterl pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/227569,214664 *

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând o centură militară veche cu o stemă pe 
pafta 150 euro, monede cu eclipsa, 2 euro 
bucata Tel. 0723/005657.

• pierdut Moto de călătorie persoană cu han
dicap pe numele Gheorghe Albu, din Deva Se 
declara nule.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Altinay Jana Crinela. Se declară nul

Familia reamintește împlinirea a 6 luni de la trecerea în 
eternitate a mult iubitei noastre mame și bunici

STANCIU MARTA ALMA
Nu te vom uita niciodată.

Fiica și nepoata

• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari de Dada 1300, toate noi în țipla șl 
caroserie VW break, af 1984 cu geamuri șl 
parbriz. Tel. 0747/223733.

• vând Ml tablă 4 găuri 13 Inch, 10 ron bucata 
$12 cauciucuri aproape noi 185/70/14, preț 25 ron 
bucata. Tel. 0723/227569.214664

• vând pteao din dezmembrarea unul motor de 
tractor 45 CP în 4 pistoane șl cositoare laterală 
pentru tractor. Te( 0726/022417.

Electrocasnice (56) Matrimoniale (69)

Vând garaje (43
• ultracentral, preț 355.000.000 ROL negociabil. 
Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

• vând congelator Arctic 4 sertare, defect la 
partea electrică preț 100 ron. Tel. 211431.
• vând trișM Arctic, stare foarte bună preț 220 
ron, negociabil. Tel. 211441.
• vând mașină de cusut mecanică, marca 
Union, stare foarte bună de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 233084
• vând mașină de spălat nouă în garanție, 
(cumpărată de 4 luni), preț 850 lei, negociabil. 
Tel. 0721/865198
• vând urgent aragaz 2 ochiuri și cuptor, stare 
foarte bună Tel. 213785.

• tânăr,a de ani, doresc să cunosc o tânără din 
Deva între 18 - 30 de ani, pentru o relație de 
prietenie, rog seriozitate, aștept SM8 Tel. 
0724/697167.

Solicitări servicii (71)
• caut femele pentru îngrijire copil un an, 
disponibilitate la program prelungit. Tel. 
0742/269063.

Prestări servicii (72)

Mobilier și interioare (47)
• vând 2 fotolii, dulap 2 uși, dulap bufet 
bucătărie, cuier pom, noptieră oglindă dormeză 
2 persoane, prețuri foarte mici, toate In stare 
foarte bună Tel. 0741/507012.
• vând 2 paturi echipate cu lenjerie șl 2 
plapume. Tel. 0254/213360, între orele 8 -16.
• vând odar hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, oglindă loc pentro haine, stare 
bună preț 15 milioane lei. Tel. 221060.

• vând cuter hol cu oglindă aragaz 3 ochiuri, 
covor persan 25/3 m, dormeză o persoană 
sanie de lemn cu talpă fier, solidă schiuri damă 
Reghin plus securit nou Tel. 230083.
_ ■- ------ -- ___ >VIU — _

a sufragerie extensibilă birou elev, bucă
tărie suspendată 4 scaune, mască chiuvetă 
mobilă hol. Tel. 218084 0743/211074 0724/643045.
• vând vMrM cu oglindă 1 m/150 m, 4 scaune 
taptțate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
nouă covoare persane 35/25 m, 3/25 m, 
bibliotecă cu birou atașabit preț negociabil. Tel. 
0254/224891.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând antene de satelit digitale, începând 
cu 550 ron, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu abona
ment (Digl, Max tv, Focus) și fără abona
ment, montajul și deplasarea incluse în 
preț. Informații 0723/481776 sau 
07417840474

• vând 2 DVD-Qrt cu Divlx marca Orion, aduse 
din Ungaria, preț 230 ron. Tel. 0720/013998, 
0722/147015,

m sail"
angajează în vederea deschiderii 

unui HYPERMARKET în Deva:
■ DIRECTOR IT
■ ȘEFI RAION
(BĂUTURI $1 DETERGENJI - COSMETICE)

OFERIM: pachet salariat motivant. mediu de lucru 
dinamic și modern.

I
CV-urile se trimit la sediul firmei, pe str. Arad 
nr.42 Sibiu, prin fax la 0269/ 219338 sau e-mail 
ru@tridenttranstex.ro. Informații suplimentare la 
telefonul 0269/24 13 11 (337111 j

k--------------------------------------- -

NOTIFICARE

‘t

Administratorul judiciar Quantum Lichidări SRL, 
Deva, tel. 0254/231.680, convoacă adunarea 
creditorilor SC COMPIL SA Deva, dosar 

faliment 3158/2004, în data de 28 noiembrie 
2005, ora 12.OO, la Tribunalul Hunedoara, cam. 

203, cu ordinea de zi: prezentarea raportului 
administratorului judiciar cu propunerea de 

intrare în faliment.
Este admisibilă votarea prin scrisoare, cu 

legalizarea semnăturii creditorului de către 
notarul public, comunicată prin orice mijloace și 

înregistrată la tribunal cel mai târziu în 23 
noiembrie 2005.

(33914)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• ofer Uritort» de animale o pisicuță de 4 luni, 
gri tigrat, foarte cuminte, și masă calculator, 
Simeria, Biscaria, nr. 88 (lângă Vila Dorr).
• vând 125 oi. Tel. 0747/472900.
• vând fân și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând o pereche papagali cântăreți, preț 100 
0744^4^PV122SperU^’ PUI a<fU^'' Tel'

• vând porte mari pentro sacrificare și purcei. 
Tei. 210900,0744/611145.
• vând ponnnb boabe la 4000 lei kg și știuleți la 
2000 lei kg Tel. 0722/570218
• vând riddd de lună preț minim 2000 lei 
îegătu/af? bucăți). Tel. 262069.

• vând mi sau două vaci cu lapte și furajele 
necesare pentro iarnă lucemă, trifoi, fân și 
otavă preț negociabil. Tel. 0727/397118

• atelierul de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează huse pentru Cielo, 
Logan, Solenza Peugeot, Skoda Renault, BMW, 
Opel Astra 17 DTI, Golf 4, microbuze, fotolii, 
canapele, colțare. Tel. 0727/756681.
• efectuez masaj reflexoterapeutic pentro mai 
multe afecțiuni: circulația sângelui, pareze, 
coxartroză spondiloză insomnii, stres, reglarea 
diabetului, digestie etc. Tel. 0722/262712.
• efectuez traduceri română ■ engleză sau 
engleză ■ română Tel. 221835,0724/241758
• mamă a 2 copii efectuez curățenie în cabinete 
medicale, birouri sau fac menaj, ofer șl rog seri
ozitate. Tel. 0726/798668
• medtez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057,0720/222428
• merfitez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400458

scroafe cupurcoLvM, prețul negockMt
TeL C726/50462S.

Instrumente muzicale (60)
• vând orgă Keyboard Roland E15 cu putere 2 x 
5 W și diwzoare încorporate, secție ritmică 
acompaniament pian excelent, strings, bass și 
efecte excelente, preț convenabil. Tel. 
0747/223733.

Altele (61)
■ cunmărmropalețl. Tel.0726/379220.
• cunpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând odă lemn 700 litri, cadă lemn stejar 260 
litri, 2 cărucioare de mână 2 bucăți Oleandru 
roz, aloe 2 ghivece, prețuri mici, mărfuri bune. 
Tel. 0741/507012.
• vând candelabra cristal de Boemia, stere 
perfectă Cu 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• viind candelabra metal 2 brațe, 35 Ton, nego
ciabil; monede vechi, preț negociabil. Tel. 
0788/610191.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 030 mp, stare ireproșabila preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

• SC Reflexo Vital Sibiu organizează cursuri 
de masaj în Deva Diplomele sunt acredi
tate de Ministerol Muncii. Tel. 0722/756092, 
0722/502763.

• profesor medtez matematică și la domiciliul 
elevului. Tel. 0722/211235.
• vopsit (fiferite culori cojoace, haine de piele, 
articole piele, canapele, fotolii, vopsea germană 
calitate ireproșabilă. Tel, 0745/300352.
• efectuăm lucrări de zidărie interioară 
zugrăveli var, lavabil, gresie, faianță prețuri 
avantajoase. Tel. 0723/724340.
• efectuez transport rutier de marfă urban și 
interurban, non stop, la prețuri excepționale, 
dimensiuni 5235/1975/2232; 13 tone. Tel. 
0726/864904,0747/430832.

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Danis SRL angajează feduristă cu 
experiență. Tel 0254/237577.

• angajez șofer cat Dl sau D, maxktaxl - 
convenție, salariu avantajos. Retațfi la tel 
0720/191135. .

Informația te privește!

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ROCREDIT 
COOPERATIVA DE CREDIT DEVA

Având sediul social în Qeva, b-dul Decebal, bl. 8, parter, convoacă 
ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COOPERATORI în data de 
21.11.2OQ5, ora 16.00, la sediul unifâfii, având următoarea ordine de 
zi:

1. Aprobarea înființării unor noi puncte de lucru în municipiile: 
Petroșani, Lupeni, Orâștie, Brad, orașele Simeria și Geoagiu.
2. Diverse.

In cazul în care nu se întrunesc condițiile necesare desfășurării 
adunării, aceasta se reprogramează pentru data de 23.11.2005, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. 133929)

Se împlinesc 6 săptămâni de când scumpa noastră fiică 
FLORENTINA FURDUI

de 29 de ani din Hațeg ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Dumnezeu să o odihnească.

Tata, mama și fratele

Familia anunță că duminică 6 noiembrie se împlinesc 6 
săptămâni de la plecarea spre veșnicie a scumpului nostru

PRIPAȘ OVIDIU
Parastasul are loc duminică, 6 noiembrie, la Biserica 
Ortodoxă din Mânerău. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• societate comercială angajează șofer cu 
experiență. Tel. 0740/420521.

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită In 
cateui firmei salarizare atractivă plus 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-uri cu 
poză to Deva, Bdte 22 Decembrie, bL Dl + 
02 Informați la tel 0254/232747.

• Sobls Consult recrutează GESTIONAR, 
PUNCT DE LUCRU DEVA. Condtik expe
riență ta activitatea de gtstiima; dunei cat 
B; salarizare atractivă. Aștept CV-urite la 
far.O 010269/24396

• SC Infomln SA Deva, tel 0254/213915, 
0254/214433, angajează operatori calcu
lator pentru culegere date.

• SC SABENPA SRL Meu angajează ajutor 
bucătar, vârsta până la 42 do ani șl paznici, 
pentru județul Arad; aslgw transportul 
Relațfi la tel 0724/142170.

• societate comercială angajează sudor 1 
autorizat (electric, autogen, to argon). 
RWațl la teL 0254/236407, Int 412

• In București, angajez pentru curățenie 
femeie singură, fără obligație, internă; ofer 
cazare, masă, salariu (numai pentru 
termen lung). Tel. 0722/332882

• societate comercială angajează vânză
toare cu experiență minim 2 ani Relații la 
feL 0722/307874,230038

• SC ALEX A COMP SRL Galați ang^ează 
mercandtoer pentru Județul Hunedoara; 
experiența constituie avantaj. CV-uri și 
scrisoare de Intenție se pot trimite la 
tel/fax 0356/802147.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CLI

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

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
7. Dobra - la Coopera
tiva de Consum;
8. Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

mailto:ru@tridenttranstex.ro


sâmbătă, 5 noiembrie 2005 cuvw

•Al patrulea. Daisuke Enomoto, un japonez 
care a făcut avere cu ajutorul Internetului, a 
anunțat, ieri, că va zbura în spațiu în 2006, la 
bordul navetei Soyuz, devenind astfel cel de:„. 
al patrulea turist spațial din lume.

• Despre pinguini. Succesul înregistrat de 
documentarul francez „Calea împăratului"/,,La 
Marche de l’empereur" în SUA l-a inspirat pe 
regizorul american Bob Saget să filmeze o ver
siune parodică a vieții pinguinilor din Antarc
tica.

Craniu de 
astronom

Szczecin - în catedrala 
Frombork din nordul 
Poloniei s-a descoperit 
un craniu de om, care 
se presupune că ar 
aparține faimosului 
astronom al secolului 
XVI Nicolaus Coperni
cus, a declarat profe
sorul Karol Piasecki de 
la Universitatea din 
Szczecin. Cea mai 
serioasă dovadă ar fi 
urma de deasupra ochi
ului stâng, evidențiată 
ca o cicatrice în pic
turile portret făcute 
astronomului. însă, 
arheologul Jerzy
Gasowski susține că, 
fără efectuarea unui test 
ADN, nu se poate spune 
cu certitudine că acest 
craniu aparține celebru
lui astronom.

Mikis Theodor- 
akiS (Foțo: EPA)

Prințul Charles a 
fost premiat

Recom
pensat 
Aachen - Compozi
torul și interpretul 
grec, Mikis Iheodor- 
akis, a fost premiat 
de către IMC-UNES- 
CO, ieri seară, la 
Aachen, în Germa
nia. UNESCO, împre
ună cu Consiliul 
Internațional al Mu
zicii, îi recunoaște 
astfel contribuța în 
muzică și implicarea 
în problemele păcii și 
ale înțelegerii pe plan 
internațional. Theo- 
dorakis este consid
erat cel mai popular 
compozitor de muz
ică grecească, cunos
cut în întreaga lume' 
pentru operele sale, 
între care și muzica 
di., filmul „Zorba 
Grecul". Mikt Vu- 
dorakis a împlinit a- 
nul acesta 80 de ani.

Două premii sPa» 
iolul Alejandro Sanz a 
primit joi, la Los Ange 
les, două premii la Latin 
Grammy: pentru cân
tecul anului,. „Tu No 
Tieneș Alina”, și discul 
anului. (Foto: EPA)

Washington (MF) - Prințul 
Charles a primit premiul Vin
cent Scully pentru arhitectură 
și urbănism pentru activi
tatea și proiectele sale din 
acest domeniu, în cadrul unei 
ceremonii care a avut loc, joi, 
la Washington.

Prințul va dona recompen
sa financiară care însoțește 
premiul, în valoare de 30.000 
de dolari, comunităților din 
Mississippi care au fost afec
tate de uraganul Katrina.

în timpul ceremoniei de 
decernare a premiului, prin
țul Charles și-a prezentat viz
iunea referitoare la o lume 
perfectă din puijct de vedere 
arhitectural, în care orașele 
să fie construite în armonie 
totală cu mediul.

Prințul Charles a declarat 
că a început să se gândească 
„ce înseamnă să faci parte 
din natură și să nu te separi 
de aceasta” din cauza grădi
năritului, pe care îl practică 
de mai mulți ani.

Sigla „Hollywood", restaurată
■ Literele, de 13,7 metri 
înălțime, vor fi curățate 
și apoi revopsite 
începând de luni

Los Angeles (MF) - Literele 
imense care formează cuvân
tul „Hollywood”, ce ilumi
nează de 82 de ani cartierul 
cinematografiei din Los Ange
les, vor fi restaurate pentru 
prima oară în ultimii zece 
ani, au anunțat responsabilii 
care se ocupă de monument.

Literele, de 13,7 metri înăl
țime și 11 metri lățime, vor 
fi curățate și apoi revopsite

începând de luni de către 
două companii din San Diego, 
care vor folosi nu mai puțin 
de 1.136 de litri de vopsea spe
cială. Această operație a avut 
loc ultima dată în anul 1995.

Cuvântul „Hollywood” a 
fost „scris” la 500 de metri 
deasupra orașului Los Ange
les în anul 1923. La acea vre- 
me a reprezentat doar un pa
nou publicitar pentru un 
proiect imobiliar, „Hollywood- 
land”. După război, ultimele 
patru litere au fost scoase, 
dar monumentul era într-o 
stare de deteriorare avansată 
în 1973.

Meniu de 1500 de euro
București (MF) - Michael Bolton, care va 

susține un concert miercuri, la Sala Palat
ului, va sosi luni în România, urmând să 
viziteze, în funcție de timpul liber disponi
bil, câteva obiective turistice, potrivit orga
nizatorilor. Bolton va veni însoțit de man
agerul său de turneu, John Dubque și de o 
echipă de 21 de muzicieni și tehnicieni;

Pentru spectacolul de miercuri seara, 
organizatorii îi vor asigura artistului și tru
pei sale un meniu de aproximativ 1500 de 
euro. Cântărețul, care este vegetarian, 
urmează să analizeze mai multe meniuri, 
de la mai multe restaurante, pentru a-1 alege 
pe cel care îi va fi servit în cabină, înainte 
de concert. Cântărețul a declarat însă că 
va încerca și specialități tradiționale ro
mânești.

Best Romanian Act

Puiill de elefant, în vârstă de numai șapte 
zile, s-a născut Ia grădina zoologică din 
Hanovra, Germania. (Foto: epa)

Lisabona (MF) - Trupele 
Coldplay și Green Day au luat 
două premii fiecare la premi
ile MTV Europe, desfășurate 
joi seară, în capitala Portu
galiei, iar Gorillaz a luat pre
miul pentru „Cel mai bun 
grup”.

Celebra Madonna a deschis 
ceremonia de la Lisabona. Ea 
a ieșit dintr-un glob străluci
tor imens, pentru a cânta în 
premieră noul ei single, 
„Hung Up”. Amfitrionul MTV 
Europe Music Awards a fost 
Sacha Baron Cohen. El a salu
tat audiența spunând „Bine 
ați venit la Eurovision, ediția 
din 2005”.
„Free You Mind”

Printre'^feurile care 
înmânai . j iftiife, Siau 
mărat și . 
mafiei Sugababes. actrița 
Brittany Murphy, membrele 
formației Tatu și fotbalistul 
portughez Luis Fjgo. Madon
na a revenit pe scenă mai 
târziu penteuâ prezenta pre
miul „FrpeYaur Mind”, care 
a fost câfițjttkt de organiza
torul coneellelor Live 8, Bob 
Geldof.

Voltaj
■ Joi seara s-au decer
nat MTV Europe Music 
Awards în capitala Por
tugaliei, Lisabona.

(Foîo: EPA)Gorillaz a luat premiul pentru „Cel mai bun grup"

■S;

ică alternativă” a fost câștigat 
de System of a Down, iar cei 
de la Chemical Brothers au 
câștigat premiul pentru cel 
mâi bun videoclip.
Mai multe voturi

Membrii trupei Voltaj au 
câștigat titlul de Best Romam 
ian Act. Cei cinci artiști aij 
reușit să adune cele mai 
multe voturi din partea tele- 
spectatorilor MTV, care au 
desemnat trupa câștigătoare 
dintre cele cinci nominalizate: 
Voltaj, Paraziții, Morandi, 
Akcent și DJ Project. Diana 
Munteanu le-a înmânat celor 
de la Voltaj premiul.

Cu acest trofeu, Voltaj se 
alătură seriei de câștigători 
anteriori, formată din 
Ombladon și Raku, Animal X 
și AB4, laureații edițiilor 
2004, 2003 și 2002.

piesabun cântec pentru 
„Speed of Sound”.

Robbie Williams a primit 
premiul la categoria „Cel mai 
bun cântăreț”, iar James 
Blunt a primit premiul pen
tru debut. Robbie Williams a 
dedicat premiul mamei sale.

Alicia Keys a primit pre
miul la categoria „Cea mai 
bună performanță R&B”. For
mația Black Eyed Peas a 
câștigat premiul la categoria 
„Cea mai bună muzică pop”, 
iar Shakira a primit premiul 
la categoria „Cea mai bună 
cântăreață”.

Snoop Dogg a primit pre
miul pentru cel mai bun 
artist hip-hop, premiul la cat
egoria „Cea mai bună muz

Green Day a primit premi
ul pentru cea mai bună per
formanță rock și, de aseme
nea, premiul pentru cel mai 
bun album, iar formația Cold- 
play a luat premiul pentru 
cea mai bună performanță 
din Marea Britanie și Irlan
da și premiul pentru cel maiau 

nu- 
ionentele for-

(Foto: EPA)

Shakira

Black Eyed Peas


