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Cerul va fi variabil, mai mult senin.

dimineața

Hunedoara este primul

Bruxelles (D.I.) - Imaginea 
de cerșetori ai Europei, mân
cători de lebede ori șparlitori 
din buzunarele occidentalilor,

■ Doi hunedoreni, din 
Orăștie și Simeria, își 
duc viața în capitala 
Europei cerșind.

etnie rromă, la „muncă”, pe 
străzile orașului.

Este vorba despre o cerșe
toare din Orăștie, Mirela, și 
despre un acordeonist din Si- 
meria, Costafc4tare $e mși 
multi ani își câștigă pâinea pe 
străzile și prin piețele din 
capitala Europei. Ei au îm
pânzit nu numai Belgia, ci

nu e una care să ne facă să 
exaltăm de mândrie, însă re
prezintă o altă fată a prezen
tei noastre în Europa. în 
chiar centrul Bruxelles-ului, 
cu prilejul inaugurării repre
zentantei județului Hunedoa
ra pe lângă UE, ziariștii hu
nedoreni și-au descoperit 
concetățenii, de o veritabilă

Bin
(județ din România care și-a inau- 
gurat, pe 12 iulie, reprezentanta sa 
oficială pe lângă Uniunea Euro
peană. /p3t (Foto: Daniel I. lancu)

Violată
■ O tânără din Hune
doara a pus pe jar po
lițiștii, după ce a de
clarat că a fost violată

Minerii își donează masa
Deva (R.I.) - Minerii de la E.M. Paroșeni 

și Vulcan au decis să-și doneze masa caldă 
de la intrarea în șut, pe parcursul unei săp
tămâni, în favoarea sinistratilor din Moldo
va. „Produsele, în valoare de circa 80 mili
oane lei, vor fi încărcate îritr-un autotren și 
vor pleca marți spre Bacău” spune Marian 
Holban, vicepreședintele Ligii Smdfeatelor 
Miniere din Valea Jiului. „Muierii au decis 
să mai adune și haine și bani. De aseme
nea, micii și berea primite de ei în flecare 
an la 8 iulie, de Ziua Minerului, vor fi trans
formate în îdimente pentru sinistrati".

„Parastas" la „Om Rău"
Petrila (M.S.) - La un an de la încheierea 

celei de-a cincea ediții a Festivalului „Om 
Rău”, organizat la Petrila de cunoscutul cari- 
cattttiet kMi BwiaiMi iiuuuu
astăzi, un „Parastas” al manifestării cultu
rale pe care a initiat-o și la care artistul a 
fbst nevoit să-i pună capăt din motive finan
ciare. „Parastasul” de un an va reuni artiști 
renumiti, printre care se numără Hie Stepan, 
Ada Milea și Romulus Chiriuc, Nightlosers, 
iar la căderea serii manifestarea va contin
ua cu o serie de proiecții de filme și o 
„Noapte a Devoratorilor de Slide-Show-uri”.

Au furat șapte biciclete
apoi piețarilor olteni. în urma

Pensii recalculate '
Pensiile recalculate s-au majorat cu cel mult 100 lei grei. 
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plus după a doua etapă de recalculare:

.1IIIM CWÂlffRLUttl
K Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
® (0254)21127* 
^$0801 03 03 03

Grafic*: Cuvântul iiber, sursa: Libertatea

■ Un bărbat cu 15 fur
turi la activ a fost prins 
în flagrant, în timp ce 
spărgea o mașină.

Deva (M.T.) - Ervin Maigut, 
de 29 de ani, din Deva, a, fost 
eliberat din închisoare în lu
na martie a acestui an, dar se 
pare că nu i-a plăcut liber
tatea. în 6 iulie a fost prins 
pentru comiterea infracțiunii 
de furt calificat, fapt pentru 
care mai fusese condamnat. 
Până la această dată bărba
tul se „specializase” în furturi 
de biciclete, pe care le vindea

cercetărilor efectuate, polițiș
tii hunedoreni au stabilit că 
bărbatul are „la activ” 15 fur
turi, două spargeri de auto
turisme și o spargere la o so
cietate comercială. Aproxima
tiv șapte biciclete și un moto- 
scuter au fost recuperate de 
polițiști și urmează să fie 
înapoiate păgubiților. Bărba
tul a fost în atenția polițiș
tilor de mai multă vreme, iar 
acum este cercetat pentru furt 
calificat.

Dacă va fi găsit vinovat, 
acesta riscă o pedeapsă cu în
chisoarea de la 3 la 15 ani.

turistic, este folosit mai nou, contra-cost, și ca locație 
pentru turnarea de filme străine. /p.5 (Foto: Traian Mânu)
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• Prăbușite. Armata aeriană din Coreea de 
Sud a inițiat operațiuni de căutare pentru a 
găsi două avioane de vânătoare cu patru pi- 
loți la bord, care s-au prăbușit în mare, la 
un interval de câteva minute unul de celă
lalt, în accidente separate.

• Arestat. Un important membru al rețelei 
al-Qaida din Irak, Khamis Farhan Khalaf A- 
bed al-Fahdawi, suspectat de asasinarea în
sărcinatului cu afaceri egiptean și de organi
zarea mai multor atacuri împotriva diploma- 
ților străini din această țară a fost arestat.

Acceptă
Chișinău (MF) - Lide

rul transnistrean, Igor 
Smimov, a acceptat pre
zența unor reprezen
tanți ai UE și ai SUA în 
calitate de observatori 
la procesul de negociere 
pentru soluționarea con
flictului transnistrean. 
Laț^revedasaa de joi a 
președintelui ucrairteăft 
Viktor Iușcenko, avută 
cu Igor Smirov a fost 
discutat planul Kievului 
de soluționare a proble
mei transnistrene, care 
a primit susținere din 
partea Tiraspolului. Iuș- 
cenko și Smirnov au de
cis crearea unui grup de 
lucru pentru elaborarea 
criteriilor de democra
tizare a regiunii trans
nistrene, monitorizarea 
și asigurarea transpa
renței procesului electo
ral local.

înapoi la Curtea Constituțională
■ Traian Băsescu a 
trimis la Curtea Consti
tuțională legile justiției 
și proprietății.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a trimis 
spre analiză Curții Consti
tuționale reglementările legis
lative privind reforma în do
meniile proprietății și justi
ției, printre aceste prevederi 
fiind și cele modificate de 
Parlament.

Potrivit unui comunicat re
mis, ieri, Agenției MEDIA
FAX, de Președinție, Băsescu 
a trimis Legea privind refor
ma în domeniile proprietății

și justiției, „precum și unele 
măsuri adiacente, în forma în 
care a fost adoptată în ședința 
Camerelor reunite ale Parla
mentului din sesiunea extra
ordinară din 13 iulie a.c.”. ?■

în document se mai arată 
că șeful statului solicită Cur
ții Constituționale să se pro
nunțe cu privire la felul în ca
re Parlamentul a pus de acord 
prevederile legii cu decizia 
Curții din 6 iulie, în care a 
respins unele articole ale legi
lor privind reforma în justi
ție.

Parlamentul a aprobat, 
miercuri, cu 403 voturi „pen
tru”, raportul Comisiilor juri
dice la legile reformei în jus-

tiție, fiind înregistrate, de ase
menea, 38 de voturi „împotri
vă” și o abținere.
PRM, contra

La votul final, parlamen
tarii PSD, PNL, PD, PC, 
UDMR și cei ai minorităților 
au avut opțiuni favorabile, iar 
PRM a votat împotrivă.

Președintele Traian Băses- 
cu anunțase, încă de marți, de 
la întâlnirea pe care a avut-o 
cu reprezentanții partidelor 
parlamentare, că legea rezul
tată din Parlament va fi tri
misă din nou la Curtea Con
stituțională pentru a stabili 
dacă noua formulă respectă 
Constituția.

ati

Al-Zarqawi
(Foto: arhivă) 

Neagă 

Dubai (MB - Grupa
rea condusă de lide
rul al-Qaida din Irak, 
Abu Mussab al-Zar- 
qawi, a negat, în- 
tr-un mesaj difuzat 
joi, pe un site Inter
net, orice implicare în 
uciderea, miercuri, în- 
tr-un atentat sinuci
gaș comis la Bagdad, 
a 32 de copii și ado
lescenți. „Noi, organi
zația al-Qaida din 
Mesopotamia (Irak), 
anunțăm că nu a- 
vem nici o legătură 
cu operațiunea de la 
Bagdad al-Jedida, ca
re a avut loc mier
curi. Obiectivul nos
tru este combaterea 
inamicilor lui Dumne
zeu, a oudaților și q 
aliaților lor din poliția 
și armata irakiană", 
se arată în comuni
cat.

Raid aerian în Fâșia Gaza
Gaza (MF) - Elicoptere israeliene au lan

sat, în noaptea de joi spre vineri, atacuri 
cu rachetă în nordul Fâșiei Gaza, la puțin 
timp după ce o femeie israeliană a fost uci
să de tiruri cu rachete artizanale trase de 
activiști palestinieni, au anunțat surse din 
serviciile de securitate palestiniene.

Elicopterele israeliene au lansat trei ra
chete împotriva unor ținte neidentificate, 
susțin sursele citate, care nu au precizat 
dacă raidul s-a soldat cu victime.

Tirurile cu rachete au fost revendicate, 
separat, de mișcarea islamistă Hamas și de 
Brigăzile Martirilor Al-Aqsa.

Au survolat țara
București (MF) - Președin

tele Traian Băsescu, însoțit de' 
■.premierul Călhj, fppescu ȘSh. 

riceanu, de ministrul Admi
nistrației și Internelor Vasile 
Blaga și de ministrul Trans
porturilor Gheorghe Dobre, a 
plecat, ieri, să viziteze zonele 
inundate din județele Vrancea 
și Buzău.

Cei patru oficiali s-au aflat 
la bordul unui elicopter,, iar 
după ce au survolat zonele 
inundate, aparatul a aterizat 
în zona Adjud, la confluența 
râurilor Șiret și Trotuș.

Apele Trotușului riscă să 
inunde din nou orașul Comă- 
nești, după ce digurile de pro
tecție au fost luate de ape, ca
re au început să sape în ma
lul de pământ.

Președintele Traian Băses
cu și premierul Călin Popes
cu Tăriceanu au avut, ieri, la 
Palatul Victoria, o scurtă dis
cuție în care principalele su
biecte au fost situația politică 
actuală și pagubele generate 
de inundații.

Premierul l-a invitat pe pre
ședintele Traian Băsescu să 
participe, azi, la o nouă reuni
une a Comitetului Național 
pentru Situații de Urgență, în 
care vor fi evaluate pagubele 
generate de inundații și mă
surile care vor fi aplicate în 
continuare.

Violențe Tanc palestinian incendiat în timpul ciocnirilor care au avut loc ieri, în 
Baza, tatee milHanți ai Hamas și forțele de securitate palestiniene. Doi tineri palestinieni 
au fost uciși și cel puțin 16 au fost răniți în urma violențelor. (Foto: epa)

Bombă la Barcelona

I lîlta Un convoi ai armatei americane a 
rost ieri, la Bagdad, ținta a patru atacuri 
cu mașini-capcană. Nu se știe exact câți 
morți și răniți au rezultat în urma defla
grațiilor. (Fota EPA)

îngrijorare
Washington (MF) - Țările 

cu populație majoritar musul
mană împărtășesc îngrijora
rea țărilor occidentale cu pri
vire la extremismul islamist, 
potrivit unui studiu dat publi
cității de Pew Institute.

Aproape trei sferturi dintre 
marocani și jumătate dintre 
pakistanezi sunt de părere că 
islamismul reprezintă o ame
nințare pentru țările lor, care 
au fost deja lovite de atentate.

Susținerea acordată teroris
mului în țările cu populație 
majoritar musulmană a scă
zut comparativ cu un sondaj 
realizat în primăvara anului 
2003.

încrederea în Osama ben 
Laden a scăzut net, în timp ce 
un număr mai mic de persoa
ne chestionate consideră în 
prezent că atentatele sinuciga
șe ce vizează civili sunt justi
ficate.

în țările cu populație majo
ritar musulmană, popularita
tea căpătată de extremismul 
religios provoacă îngrijorare 
în legătură cu violențele gene
rate, cu restrângerea libertă- 

diviziunile 
și afectarea economi-

Barcelona (MF) - Un dispo
zitiv explozibil artizanal, con
fecționat dintr-o oală sub pre
siune în care erau introduse 
trei cartușe cu gaz, a explodat 
ieri dimineață în fața sediu 
lui unui concesionar auto ita
lian, la Prat de Llobregat, la 
periferia Barcelonei, relatează 
La Repubblica, în ediția elec
tronică de ieri.

Deflagrația nu s-a soldat cu 
victime și nu a provocat im
portante pagube materiale, ci

doar spargerea unor vitrine 
din apropiere.

Incidentul survine la câte
va zile după explozia unei alte 
bombe artizanale în fața Cen
trului Cultural Italian din 
Barcelona, care s-a soldat cu 
rănirea unui polițist.

Deflagrația a provocat 
moartea câinelui polițist adus 
să depisteze un eventual me
canism explozibil și rănirea 
polițistului care îl ținea în 
lesă.

Bomba a explodat în fața sediului unui concesionar auto italian
(Foto: EPA)

In sesiune 
extraordinară

București (MF) - Ca
mera Deputaților a fost 
convocată în sesiune ex
traordinară, în perioada 
19-29 iulie, pentru dez
baterea și adoptarea pro
iectelor de lege pentru a- 
probarea ordonanțelor 
de urgență depuse de 
Guvern la Cameră, in
formează un comunicat 
al Camerei Deputaților 
remis, ieri, agenției 
MEDIAFAX.

Camera Deputaților 
urmează să dezbată, în 
sesiunea extraordinară, 
și proiectele legislative 
de aprobare a ordonan
țelor de urgență trimise 
de Senat, pentru a fi dez
bătute și adoptate de Ca
mera Deputaților, în ca
litate de Cameră decizio- 
nală, se mai arată în co
municatul trimis.

PSD a propus, joi, 
convocarea unei sesiuni 
extraordinare a Parla
mentului pentru aproba
rea unei legi de rectifi
care bugetară și identifi
carea surselor bugetare 
masive necesare rezolvă
rii problemelor determi
nate de inundații.
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• Comemorare. După trej anj de |a tragicul 
accident în care și-au pierdut viața mai mulți 
polonezi, autoritățile locale, alături de 
ambasadorul Poloniei vor depune coroane 
de flori la troița din Burjuc. (M.T.)

• un motoscuter ce aparținea lui 
Liviu Vasile R., de 24 ani, a ars în scara unui 
bloc, de pe Str. Mureșului, din Hunedoara. 
Pompierii au stabilit că motoscuterul a luat 
foc din cauza unui scurtcircuit la bobina de 
inducție. (M.T.)

La "muncă" prin Bruxelles
■ Mirela și Costel pre
feră să "muncească" 
în Belgia, decât să se 
întoarcă în țară.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Bruxelles - îmbrăcate în 
tradiționalele lor rochii înflo
rate și îmbrobodite cu bas
male colorate, două țigănci își 
câștigă eurocenții zilnici

cerșind într-una din piețele 
centrale ale Bruxelles-ului. 
Una dintre ele, Mirela, e din 
Orăștie, și pentru a impre
siona publicul, mai poartă 
după ea, în brațe, și un copil 
de doar șapte luni, născut în 
Belgia. Cealaltă, care refuză 
să-și spună numele, e din 
Timișoara, și amândouă s-au 
gândit că împreună pot să 
stoarcă mai ușor mila belgie
nilor, mai ales dacă spun că 
sunt din România. "Dați și

voi cât vă lasă inima și cât 
puteți. Sunt aici de patru ani. 
Am strâns ceva, cât să stau 
aici și să trimit și la Orăștie, 
unde îmi fac o casă”, spune 
Mirela, după ce se plânge un 
timp de zgârcenia belgienilor 
și turiștilor. Câțiva zeci de 
metri depărtare de cele două 
țigănci, un alt rrom hune- 
dorean, de data asta din Sime- 
ria, cânta la un acordeon pe 
o terasă, publicul pe care 
repertoriul lui îl impresio

nează cel mai mult fiind for
mat mai ales din asiatici. 
Asta deoarece e la curent cu 
melodiile lui Adi Minune. 
Costel spune și el că nu vrea 
să plece, deși e de câțiva ani 
buni în Bruxelles, unde 
acordeonul e principala lui 
sursă de venit. Nu or fi 
alergând ei câinii cu covrigi 
în coadă prin Belgia, dar se 
pare că-i mai bine să cânți 
prin Bruxelles decât să sapi 
șanțuri la Simeria.

Un nou răsărit 
de... Iliescu!
Tiberiu Stroia______________
tlberju.straia@informmedia.ro

După ce a fost aruncat la gunoi, asemeni 
unui robinet stricat, de către copiii pe 
care i-a crescut (și le-a dat câte patru case), 

bunicuța de la Cotroceni, își face din nou 
simțită prezența pe scena, aproape inundată, 
a politichiei românești. Simțind mirosul de 
ciolan, încă neintrat în putrefacție, și având 
experiența necesară pentru a da bine la 
popor, Iliescu a început să dea semne de 
viață, printr-o declarație în care ataca incom
petența actualului Guvern. Ca un făcut, ecoul 
vorbelor sale a ajuns și la urechile 
„Prostănacului" alias Mircea Geoană, care 
imediat a mirosit lecția bunicuței și a început 
și el să latre, pe aceeași temă, la Alianță.

Privită cu calmul unui om aflat la adăpost 
de inundații, repetiția lui Geoană nu 
face altceva decât să demonstreze că PSD-ul 

nu are un lider capabil să se impună pe piața 
electorală. Acest Mircea Geoană, crescut prin 
anticamere occidentale, obișnuit cu finețuri 
de cabinet și țigări de foi răsucite de comu
niștii din Cuba, nu reușește deloc să înțeleagă 
șmecheria, prin care, cu un mititel expirat și o 
bere răsuflată, atragi băștinașii. E adevărat că 
nici ideea de a strânge mâni pline de bătături 
și mirosind a WC-ul din fundul curții nu-l 
prea încântă pe Geoană.

De aceea nu este exclus ca, în perioada 
imediat următoare, să-l vedem pe to
varășul Iliescu, reîncărcat și trimis să-și ex

pună zâmbetul prin târguri pentru a aduna 
voturile anticipatelor care se apropie. Pe de 
altă parte nici Alianța nu stă degeaba. După 
ce Tăriceanu a lansat ideea întorsului (cu spa
tele) la popor, prin zonele calamitate nu mai 
ai loc de cizmele de cauciuc ale politicieni
lor. Pentru că miza este una uriașă. Și ca de 
obicei, se pare că cel care va pierde, va fi 
poporul.

Mirela, din Orăștie, și colega ei la cerșit prin Bruxelles Un locuitor al Simeriei ajuns în Europa (Foto: Daniei i. iancu)

Hunedoara e în Europa
Bruxelles (D.I.) - Hune

doara este primul județ din 
România care și-a deschis, în 
această săptămână, o repre
zentanță pe lângă UE, acre
ditată oficial. Biroul este si
tuat, cel puțin pentru o pe
rioadă, chiar în incinta Par
lamentului European de la 
Bruxelles.

„Consiliul Județean nu a 
contribuit cu nici un ban. 
Totul a fost făcut pe bază de 
voluntariat, inclusiv mobi
larea și utilarea biroului, de 
către cei care ne vor re
prezenta județul de acum în
colo în capitala europeană. 
Este vorba despre Bogdan 
Rogin și Ana Dumitrache”, a 
precizat Mircea Moloț, preșe
dintele CJ Hunedoara, pre

zent la Bruxelles alături de 
reprezentanți ai autorităților 
publice locale și ai mass
media județene.

El a mai precizat că scopul 
deschiderii acestei reprezen
tanțe este acela de a atrage 
noi investitori în județ, 
printr-o prezentare atractivă 
a acestuia. La eveniment au 
mai luat parte și cei doi 
ambasadori ai României la 
Bruxelles, Ion Jinga și Lazăr 
Comănescu, precum și euro- 
parlamentarul Sophie in’t 
Veld, câre a precizat că ac
țiunea are o importanță cu 
atât mai mare cu cât, la ni
vel european, accentul se 
pune nu atât pe o țară, cât pe 
dezvoltarea regiunilor care o 
formează.

0 generație
Deva (S.B.) - Cu prilejul 

vernisării expoziției retros
pective a artistului plastic 
Ernest Kovacs și a elevilor 
săi, după 30 de ani, viața 
artistică a Devei a fremă- 
tat. Ieri după-amiază, Ge
nerația de Aur a elevilor - 
artiști de la Liceul de Artă 
din Deva, cea a anului 1975, 
a răspuns prezent la ora de 
dirigenție, reuniți la gale
ria de Artă „Forma”, după 
trei decenii. Bucuria reve
derii și reuniunea a multor 
artiști de marcă ai țării, 
care au plecat de pe băncile 
școlii devene, a creat o at
mosferă plină de emoții. 
Cele mai puternice se pu-

de aur
teau zări pe chipul celui 
omagiat de elevii săi: diri
gintele Ernest Kovacs. La 
65 de ani, artistul este vă
zut ca fiind „un om care 
mai are multe de spus, un 
artist adevărat care în 
viața sa nu a fugit de 
muncă și care merită 
respectul total al elevilor 
săi din Generația de Aur” 
(M. Țopescu).

pN 7 lila - Tătarăști - Zam 

DN 68A Hunedoara - Peștiș - Crlstur

în Eleva aparatele radar vor fi amplasate pe Str. Horea

- &teli Zarandului - Zona Izvor - DJ 706

LUNI
început de săptămâ

nă monoton pentru 
autoritățile hunedore- 
ne. Aceleași inundații 
cu deosebirea că e vor
ba de alt peisaj. De 
data asta, apele au 
căzut din ceruri, peste 
Valea Jiului. Unde au 
inundat toată zona spre 
disperarea celor care 
și-au văzut munca de- 
o viață distrusă. Pen
tru aleșii noștri, așa 
cum spuneam, monoto
nie. Comunicate, bla- 
bla-uri, nu sunt bani, 
avem vile, totul e sub 
control. în aer se simte 
miros de bani.

MARȚI
Viitorul de mâine al 

județului a reușit să-și 
ia bacalaureatul într- 
un procent care te pu
ne pe gânduri. Sau 
invers. Te pune pe gân
duri procentul mic, de 
numai 5%, al celor 
care au căzut BAC-ul. 
Și asta dacă ținem cont 
de faptul că profesorii 
susțin că an de an ele
vii sunt tot mai slab 
pregătiți. Ceea ce ne 
duce cu gândul că vre
murile „trecute” se 
reîntorc. Nu mai sunt 
obligatorii 12 clase, dar 
promovabilitatea e... 
obligatorie.

MIERCURI
Numai ce înce

puserăm să uităm de 
invazia moldovenilor 
veniți cu trenul foamei 
că ne trezirăm asaltați 
de... olteni! Care au 
năvălit cu mic cu mare 
în zona Casei de Cul
tură din Deva, pentru 
a obține brevetul de 
căpșunari pe meleaguri 
spaniole. Norocul nos
tru a fost că toată tre
aba a durat două zile. 
Și că oltenii așa cum 
fuseră așa se duseră. 
Că altfel ne trezeam cu 
răsaduri de roșii și cul
turi de pepeni prin 
parc.

JOI
Rămânând fidel ideii 

că fiecare școală tre
buie să aibă în apro
piere un bar, primarul 
Devei, a extins ideea de 
om fără prejudecăți și 
a acceptat ca, în fața 
Colegiului Național 
Decebal să funcționeze 
un sex-shop. Probabil 
s-a gândit că nimic nu 
merge mai bine după 
una mică Servită la 
barul de vis-a-vis, decât 
o partidă de privit prin 
vitrinele unui sex-shop. 
Așteptăm ca, în scurt 
timp, în apropierea 
liceului să apară și o 
casă de toleranță.

VINERI
Săptămâna se ter

mină cu un scandal. 
Pe-acolo pe la Consiliul 
Local Deva, reprezen
tanții PSD-ului s-au 
luat de liberali. Supă- 
rați fiind că aceștia din 
urmă umblă prin țări 
străine pe banii con
tribuabililor. Dacă tot 
se plimbă pe banii 
noștri să ne trimită și 
câte o vedere. Numai 
că vederile astea apar 
doar la alegeri. Atunci 
când toți politicienii 
sunt prietenii noștri și 
ne permit să le vorbim 
la per'tu. Că după aceea 
ei sunt niște domni.

Alți oameni, aceeași apă A mai trecut un BAC... Invazie de olteni Or fi ajuns și pe aici?!

Neînțelegeri la București
Deva (S.B.) - Consiliul Con

sultativ al Parcului Natural 
Grădiștea-Muncelului Cio
clovina (PNGMC) s-a reunit, 
recent, în cea de-a patra șe
dință care dezbate finalizarea 
unui Regulament al zonei. De 
ce este nevoie de atâtea dez
bateri pe această temă și nu 
se finalizează acest regula
ment, atât de necesar pentru 
cei preocupați de protecția

zonei? Motivul este că pro
prietarii de terenuri ce fac 
parte din parc nu sunt de 
acord cu un regulament de 
administrare a pădurilor, 
parte componentă a parcului 
în discuție, avându-se în 
vedere restrictionarea ex
ploatării masei lemnoase. 
După ședință proprietarii au 
decis să meargă Ia București, 
la minister.

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:tlberju.straia@informmedia.ro


PROGRAME /4sâmbătă, 16 iulie 2005 cwÂmm.

TVR 1 PRO TV PRIMA TV
7X30 Ceasul deșteptător.

Emisiune interactivă de 
divertisment și 

informații
820 Teleshopping 

830 Desene animate: 
□Clifoul Disney

930 Mic, da' voinic 
10X30 Ora poveștilor 
1130 Miss World România 

12:00 Marcă înregistrată 
12:50 Orizont 2007 
14X30 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport 
1415 Parteneri de weekend.

Fiți alături de Ruxandra 
Gheorghe și de cele 

mai iubite vedete din 
România! Descoperiți-le 
așa cum sunt la ele 

acasă! Fără farduri, fițe 
și falsă modestie 

15:00 Ochiul magic 

16:00 Tenis Cupa Davis:
Croația - România (1 
meci de dublu). Trans- i 

misiune directă din
Croația. Comentator t 
Daniel Chican

19X30 Junalul TVR. Meteo.
Sport

i 
2CtaOO Neveste cfisperate (se 

g rial. Statele Unite ale
Ameridi, 2004). Cu: Teri 
Hatcher, Marcia Cross, 
James Denton, Eva Lon
goria, Felicity Huffman. 
Regia: John David

• Coles, Fred Gerber 

David
22X30 Profesioniștii 1h vacanță 
23X30 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport 
2315 Fetele de la Muskțue

Qs46 Formula 51 (thriller, 

gStatele Unite ale
Americii, 2001). Cu: 
Samuel LJackson, 
Robert Carlyle, Bigel 
Whitmey, Robert Jezek. 
Regia Ronny Yu.

230 Jurnalul TVR. Meteo.
Sport (reluare) 

330 Uberace, o poveste 
{^adevărată (dramă,

Statele Unite ale 

Ameridi, 1988). Cu: 
Andrew Robinson, John

630 Gk > și onoare (relu-

13 are)
830 Tazmania. Episodul 11 
9X30 Desene animate: Poke- 

Qmon, episoadele 59, 60 
10:00 Jack, agent secret, 

□episodul 13.
1030 O familie trăsnită 
11X30 în vizită la Omul 

fă Pădurii (aventuri, SUA, 
1987).

12:50 Știrile ProTv 
1300 îngerii nopții, episodul 

011.

14:00 O maimuță grozavă II 
El (comedie, SUA/Canada,

2001).  Cu: Richard 

Kam, Cameron Ban
croft, Robert Constanzo, J 

Oliver Muirhead, Troy 
Ruptash, Patrick Cren
shaw

1600 Escrod de mâna a 

fl doua (comedie, SUA, 
2000). Cu: Woody 
Allen, Carolyn Sxon, 
Tracey Ullman 

1825 Te vezi la Știrile ProTv 

18:55 Știrile Sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport Vre

mea

2030 Fotbal: România- 
Braziia

22?i| Soartă potrivnică 
□(thriller; Statele Unite 

ale Ameridi, 2002). Cu: 
Patsy Kensit, Patrick 
Muldoon, Damian Cha
pa, Amy Locane, Amy 
Huberman. în estul Cali
forniei se află spitalul 

Darden, o instituție con
struită în urmă cu o 
sută de ani pentru cei 
mai violențl pacienți 
suferind de schizofrenie 
paranoldă. în zilele 

noastre, spitalul este 
condus de psihiatrei 
Trey Campbell, un doc
tor care are propriile 

sale probleme: de pais
prezece ani, nopțile îi 
sunt tulburate de 

coșmaruri îngrozitoare.
MS Escrod de mâna a 

O doua (comedie, Statele 

, Unite ale Ameridi, 
2000). Cu: Woody Allen .

■ ■ (reluare)

6X30 Ag pa de detectivi 
(polițist SUA, 1984).

7:30 Gillette World Sport 
8X30 Jetix. Gadget și gad-
Q getinii. Copiii Lunii. Jim 

Button. Prințesa Sissi 
10:00 Casa de piatră 

1030 Roate de rezervă 
11X30 Vreau și eu 
12:00 Explorări 
1230 S Familia mea mare și 

0 grecească. Cu: Nia
Vardalos

13X30 Știri 
13:15 Dispariții (reluare) 
1415 Britannic (comedie,

H SUA/Marea Britanie, 
2000). Cu: Edward 

Atterton, Amanda Ryan, 
Jacqueline Bisset Ben 
Daniels, John Rhys- 
Davies, Brace Payne 

1630 Copilul problemă 2 

(comedie, SUA, 1991). 
Cu: John Ritter, Jack 

Warden, Michael Oliver, 
Amy Yasbeck

18:40 Săptămâna financiară 
19X30 Observator cu Gabriela 

Vrânceanu Firea. Sport 
Meteo

2030 Scandalul Irvine
[3 (dramă, Statele Unite 

ale Americii, 1996). Cu: 
Gregg Almquist Lisa 
Chess, Alicia Coppola, 
Peter Croak.

2230 Law & Order.

g Special Victims Unit Cu: 
Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, Diane 

Neal, Dean Winters, Ice- 
T, B.D. Wong 

2330 28 zile (dramă, Statele 

plinite ale Americii 
1999). Cu: Sandra Bul
lock, Viggo Mortensen, 
Dominic West Elizabeth 
Perkins, 
Steve Buscemi. 
Regia: Betty Thomas. 
Ca o fată petrecăreață 

ce este, Gwen 
Cummings (Sandra Bul
lock) o ține din 

bar în bar și din mah
mureală

130 Concurs 
toteractiv

6X30 Calmul dinaintea furtu-
Qnii (dramă, Marea Bri- 

-tanie, 2002).
735 Micuțul Bell 2 (familie, 

; S olanda, 2003). Cu: 

Angela Groothuizen. 
Regia: Maria Peterș

925 Magnolii de oțel 
□(dramă, SUA, 1989). Cu: 

Sally Field, Dolly Parton, 
Shirley MacLaine, Julia 
Roberts, Olympia 
Dukakis, Daryl Hannah, 
Tom Skeritt. Regia: Her
bert Ross

11:25 Vedete la Hollywood: 
Sandra Bulkxk

11:50 Irene (comedie. Franța, 
132002).

1335 Orange County (corne
li die, SUA 2002). Cu: 

Colin Hanks, Jack Black, 
Schuyler Fisk, Lily Tom
lin, Catherine O'Hara

• 15:00 Miracolul (dramă, SUA
’ 132004).

1720 Calmul dinaintea furtu- 
Einii (dramă, Marea Bri

tanie, 2002).
19:00 Concert Phil Collins: 

The First Farewell Tour

2(k30 Joey. Episodul 22-Joey
□și tentația

21:00 Pirații din Caraibe: 
^Blestemul Periei Negre 

(aventuri, SUA, 2003). 
Cu: Johnny Depp, Keira 
Knightley, Orlando 
Bloom, Geoffrey Rush, 
Jack Davenport. Regia: 
Gore Verbinski

2325 Frida (dramă, Statele 

' JlUnite ale Americii,
2002).  Cu: Salma 

Hayek, Alfred Molina, 
Geoffrey Rush, Ashley 

Judd, Antonio Banderas.
130 Secretul de la Cold 

HCreek Manor (thriller, 
Statele Unite ale Ame
ridi, 2003). Cu: Dennis 

Quaid, Sharon Stone, 
Stephen Dorff, Juliette 

Lewis, Kristen Stewart. 
Regia: Mike Figgis 

330 Cel mai mare jaf 

H (comedie. Spania, 
2002).

525 Vedete la Hollywood: 
Halle Berry

7:00 Pescar hoinar
730 Top sport Culturism și

Fitness
8:00 Teleshopping
830 Universul 

cunoașterii 
9X10 Enigme 1h Carpați 
930 Arca lui Noe 

10:00 Natură și aventură 
1030 Oala sub presiune.

-Conflictul între generații 
mereu în actualitate 

12:00 Televiziunea, dragostea 

mea 
13X30 Agenția de plasare.

Finala unui concurs de 

angajare între doi com
petitori.

14:00 Aventuri secrete 
1430 Fascinația modei 
15X30 Central de frumusețe 

ti (dramă, Italia, 2001).

Partea a ll-a.
Cu: Stefania Sandrelli, 
Vima Lisi, Giuliana de 

Sio, Caterina Vertova. 
Regia: Lidia Montanari, 
Luigi Parisi.

17:00 Via sacra 
18X30 Miracole 
19:00 Europa pur și simplu

20X30 Miss Plaja.
Prezintă Cătălin
Măruță. Concurs de fru
musețe într-un program 
estival în care vor 
evolua concurente la 
titlul de Miss plaja ce 

Va fi desemnat in 28 
august Realizator Car
men Movileanu și 
Ștefan Stănescu 

2130 Jurnalul TVR 

22X30 Angel Falls 
23X30 Ochiul iifoirii (dramă,

II Italia, 2001). Cu: Anna

Falchi, Micaela Ramaz- 
zotti, Renzo Rinaldi, 
Luca Lionello Regia 
Giulio Base.

050 Nemuritoarea 

1*45 Viața 
la maxim

2:45 Central de frumusețe 

O (dramă, Italia, 2001).
Partea a ll-a.
Cu: Stefania Sandrelli, 
Vima Lisi, Giuliana de 

Sio, Caterina Vertova 
(reluare)

7:00 Tradițiile românilor 

(reluare)
730 Teleshopping 
8:00 S Sheena 

9XJ0 Conan, 
aventurierei 

9:55 ANDOgrafia 
zilei

10X30 Desene 
Qanimate 

1030 Sport, dietă 
și o vedetă 

11:00 Motor 
11:30 Viteză maximă 
12:00 Sărit de 

pe fix
1230 Ce vor fetele 

14-00 Adevărata
Q poveste a lui Fanny 

Kemble (dramă, Statele 

Unite ale Amencii, 
2000).
Cu: Jane Seymour, Keith 

Carradine.
Regia: James Keach 

16:00 Sdhimb de mame 
(reluare)

1730 Viață de vedetă 

18:00 Focus 
19:00 Special, 

documentar

2000 Guinness - Lumea 
recordurilor

21X30 Poliția to 

acțiune
22X30 Întâlnire nepotrivită

□(comedie, Statele Unite 

ale Americii, 1993). Cu: 
Arye Gross, Claudia 
Christian, Adrienne 
Shelly, Ray Baker. 
Regia: Alan Spencer. 
Matthew Welsh, un 

. recepționer la hotel, e 
un bărbat plăcut, cu 

imaginație bogată și cu 
o viață liniștită. Dar, 
după 12 ani la același 
serviciu lipsit de eveni
mente spectaculoase, 
trebuie să facă ceva mai 
plăcut decât să stea să- 
și imagineze.

030 Birdy (dramă, 
HSUA 1984). Cu: 

Matthew Modine, Nico
las Cage

230 Focus (reluare) 
330 Guinness - Lumea 

□recordurilor (reluare)

7:00 Jesus
8:15 Culoarea păcatului 

0 (Brazilia, 2004) (relu
are)

! 9:15 Lori 

10:15 Minciuna (Mexic, 
g1998). Cu: Kate del 

Castillo, Guy Ecker, Eric 
del Castillo, Karla 

Alvarez, Rosa Maria 
Bianchi, Sergio Basanez 

12:15 Totul despre Camila 

□ (Peru serial, 2002) 
13:15 Valentina, grăsuța mea 

□frumoasă Cu: Natalia 

Streignard, Juan Pablo 
Raba, Hilda Abrahamz, 
Flavio Caballero, Norkis 

Batista, Jeronimo Giles 
1415 Fetele Gilmore (reluare) 
15:30 Sărmana Maria. Cu:

* 0 Thalia, Fernando Colun
ga, Itati Cantoral, Iran 

Eory, Ricardo Blume, 
Hector Soberon

1725 Vremea de acasă 

1730 Poveștiri adevărate 
18:00 Rețeta de acasă 
18:10 Pariul iubirii. Cu: Patri-

0cia Manterola, Juan Sol
er, Eric del Castillo

20(00 Telenovela 
0 românească: Numai 

iubirea - telenovela din 

spatele telenovelei 
21:00 Ciocolată cu piper 

{^(Brazilia, 2003). Murilo 

Benicio (Danilo), Mari
ana Ximenes (Ana Fran
cisca Mariana da Silva 
Canto e Mello), Priscila 

Fantin (Olga Gonțalves), 
Elizabeth Savalla 

(Jezebel), Drica Moraes 
(Mărcia)

23900 Culoarea păcatului 
□(Brazilia, 2004). Cu: Tais 

Araujo (Preta de Souza), 
Reynaldo Gianecchini 
(Paco Lambertini/Apolo 
Sardinha))

0:00 Dorința (Argentina, 
02004).

0:45 Fetele Gilmore 

(reluare)
1:45 Poveștiri adevărate 

(reluare)
2:15 Șocolată cu piper

J 0(Brazilia serial, 2003) 

(reluare)

06:00 Apropo TV 09:00 
Teleshopping 09:15 Batman 
(r) 09:45 Teleshopping 10X30 

Cei mai frumoși ani (s) 11X30 
Spălătorii de creiere (d) 1130 
Descoperă România 11:55 
Teleshopping 12:10 Misterele 

planetei albastre (r) 13:00 
Teleshopping 13:15 Nikki (s, 
r) 14:00 Babylon 5: Râul 
sufletelor (r) 16XX3 Cheers (s) 
17:00 E ușor să ucizi (polițist, 
Statele Unite ale Americii, 
1982). Cu: Bill Bixby, Lesley- 
Anne Down, Olivia de Havil- 
land, Helen Hayes, Patrick 
Allen, Shane Briant. Regia: 
Claude Whatham 19:00 Tele
fonul de la miezul nopții (s) 
20X30 Masca de argint (Româ
nia, 1985) 2230 PRrftler: Psi
hologia crimei (s) 2330 Clan
ul Soprano (s) 00:45 Viața și 
epoca judecătorului Roy Bean 

(western, SUA, 1972)

EUROSPORT
9X30 Volei: Finala Grand 

Prixului Mondial. Femi
nin (live) 

11:00 Sporturi extreme: 
Magazinul YOZ (r) 

11:30 Raliuri: CM - Raliul 
Argentinei. Ziua întâi 
(reportaje) 

12:00 Volei: Finala Grand
Prixului Mondial. Femi
nin (live) 

14:00 Volei pe plajă: Circuit
ul Mondial. Turneul 
masculin, sferturi de 
finală (live) 

15X30 Cidism: Turul Franței.
Avancronică, Etapa a 
paisprezecea (live) 

18:30 Volei: Finala Grand
Prixului Mondial. Femi
nin (reluare) 

19X30 Volei pe plajă: Circuit
ul Mondial. Turneul 
feminin, finala (live) 

20:00 Fotbal: Cupa Padi, In

Coreea de Sud. Totten
ham Hotspur - Boca 
Juniors, (decalat) 

21:30 Box: Gala inter
națională. (reluare) 

23:00 Ciclism: Turul Franței.
(rezumat)

0:00 Sporturi extreme

7.-00 Universul creanței
830 Desene animate Clubul 

Disney
930 s Cutia fantastică

10.-00 Profesioniștii (r) 
11X30 Stele... de anei stele (i) 

Prezintă: Laura Mihăluș 
și Cosmin Cemat Regia 

Tudor Mărăscu. Realiza
tor loan Duma.

12X30 Viața satului 
13:00 Agenda pofitică Comen

tator politic losif Boda
1400 Jurnal TVR Sport Meteo 

1415 Concert Tudor
Gheorghe Pe un franc 

poet
15X30 Tenis Cqta Davis: 

Croația - România (2 

meciuri de simplu) 
Astăzi se vor disputa 

două meciuri de simplu. 
Televiziunea națională 

tranmite în direct con
fruntarea echipei 
României cu cea a 

Croației.
1850 Tragerile loto 6-49 și 

Noroc
19XJ0 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

£

£
4

I

2QDQ Fanfan la Tufele (aven- 

Qkai, Franța, 2003) Cu: 
Vincent Perez, Pendope 

Cruz. Didier Bourdon. 
Aventurierul șarmant al 
Secoldui al XVII -lea. 
Fanfan (Vmcent Perez) 
tel nestăpânit, alege din 

nou Ibertatea sau așa 
crede el. Oricum, decât 

să suporte jugul marital, 
mai bine își riscă viața 
In armata lui Ludovic 

XIV. Mai ales dacă o 
are de partea lui pe 
lica sergentului, fer
mecătoarea Adeline, 
interpretată de Pene
lope Cruz.

22X»Garartat100% 
23XJ0 Jurnalul TVR Sport

Meteo

23:1S One la iris 
peStaHn?

0:15 Cu cărțile pe față 
□(thriller, Statele Unite 

Ale Ameridi 2001) Cu: 

Al Padno, Kim Basinger, 
Ryan O'Neal

i 
£
£

> 
T.

f

î

i

1

630f O maimuță grozavă 2 
H(r)

830 Desene animate: taz- 
□ mania

9X30 Pokemon 

10X30 Sfrada Sesame (anima- 
Hție, coprod,, 1985) 

12X30 Parte de carte Realiza
tor Cristian Tabără 

12:50 Știrile PRO TV 

13X10 Bucătăria lui Radu 

Emisune pentru 
pasionați! de gas
tronomie, dar și de 

descoperi turistice 
1330 5 frați Julea Emisiune 

de divertisment 
14X30 îngerii nopții 

15XJ0 Ducele (dramă, coprod
1999) Cu: Winnie Coop
er, James Doohan, Jere
my Maxwell. După 
moartea stăpânului sau, 
un cățel nazdravan și 
plin de personalitate se 
trezește în mijlocul unor 

aventuri periculoase 
17X30 Vrei Teo, ia Teol 
1830 Zâmbete totr-o pastilă 

18:55 Știrile sportive 
19X10 Știrile FYoTV Vremea

I
1
i

I 
I

» 
I
1 
I

I

<
$

I
1

I

Dtțd faptă șl răsplată 

(thriller. Statele Unite 

ale Americii, 1999) Cu: 
Mel Gibson. Renumit în 
special pentru palmare
sul de eroi pozitivi, Mei 
Gibson își demonstrează 
to acest thriller plin de 

adrenalină veleitățile de 
băiat rău. Australianul 

olul lui Porter, un 
periculos care

împreună cu partenerul 
;; său, Val (Gregg Henry), 

* fura 140.000 $ de la 

mafia chinezeasca a 
. , drogurilor. Până să real- 

' feeze că a fost tras în 

piept, Porter va fi 
k ipușcat to spate chiar 
de soția sa, Lynn, o tox
icomană pe care Val o 

manipulează după pofte 
Hmii.

.7230 Fete cu lipici 
edi Msknepeliifrnlmal 

□Mune, Statele Unite 
*le Americii, 2002) Cu: 
•tyerOrstopher

7:00 Concurs interactiv 
8X30 Program de desene 
□animate: Cyborg 009;

Astro, roboțelul 
1030 Copilul problemă

H (comedie, SUA, 1990, r) 

1230 Comedia animalelor 
13:00 Știri 
13:15 Misiunea casa 
1400 Frumusețe înșelătoare

(3 (dragoste, Canada, 1994) 
Cu: Emma Samms, 
Brace Greenwood, Ron 
White, Catherine Oxen- 
berg, Mark Humphrey. 
Anne Marie Kerr, 
fotografă de profesie, 
primește o veste cutre- 
mătoare: fratele ei fusese 
împușcat mortal la ferma 

de cai la care lucra. Fiind 

convinsă că totul fusese 
mușamalizat și că 
adevăratul vinovat era 

liber, Anne pleacă, sub o 
identitate falsă, să 

descopere adevărul.
16X30 Duminica to familie 
18:40 7 zile Cu: Vald Petreanu 

19.-00 Observator Cu Gabriela 

Vrânceanu Firea 

l

I 
I

i 
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20:15 Duninica 

to familie 
Ultima parte 

2230 Observator 
2330 Giganții șoselelor 

□(acțiune, Statele Unite 
s ale Americii, 1998) Cu: 

Patrick Swayze, Meat 
Loaf, Trendy Travis, 
încercând 

să se reabiliteze 

după ce ispășește o 
pedeapsă în închisoare, 
lack acceapă să 
efectueze o cursă 

cu un camion de-a lun
gul Statelor Unite. Ofer

ta pare una 
foarte avantajoasă, 

*ăa suma pe care 
■ rmr 3 să o câștige se 
w prie de 10.000 de 

dolari.
1515 «JOstenZ (thriller, 

coprod., 1998) Cu: Jen
nifer Jason Leigh, Jude 

Law, Ian Holm, Willem 
Dafoe, Joacă, trăiește, 

• omoară...

9:10 s Joey Ep. 22 - Joey șl 

0 tentația
935 Familia Rugrat to
B vacanță (Animație, SUA,

2003) Cu: Elizabeth Dai
ly, Nancy Cartwright 

10:55 Tom și Thomas (Aven
turi, Olanda, 2002) Cu: 
Aaron Johnson, Sean 

Bean, Inday Ba 
12:45 Stupoare și furnicături

□ (Comedie, Franța, 2003) 
Cu: Sylvie
Testud, Tsuji Kaori, Taro 

Suwa
1430 Departe de paradis

□ (Dramă, Franța, 2002) 
Cu: Julianne 

Moore, Dennis 
Quaid

16:20 Star Trek: Nemesis (SF, 
SUA, 2002) Cu: Patrick 

Stewart, Jonathan 
Frakes

18:15 Dragoste cu
H preaviz (Romantic, 

SUA 
2002) Cu: Sandra Bul
lock, Hugh Grant, Alicia 

Witt, Dana Ivey, Robert 
Klein, Heather Bums

1

ZffiOO Radio (Dramă, Statele 

□ Unite ale Americii, 
2003) Cu: Cuba Good
ing Jr., Ed Harris, Alfre 
Woodard, S. Epatha 

Merkerson, Brent Sex
ton, Chris Mulkey 

21:50 Matrix - Revolqii 
g (Acțiune, SUA 2003) 

Cu: Keanu Reeves, Car
rie-Anne Moss, Lau
rence Fishbume, Hugo 
Weaving, Monica Bel- 
lucci, Jada Pinkett Smith 

0X30 Carnivale Ep. 21 - Lin- 
Scoln Highway

035 La limită (Dramă, 

Q Statele Unite ale 
Americii, 2002) Cu: 
Gina Gershon, Sean 
Patrick Flanery, Michael 
Biehn, Natasha Napoli, 
Daniella Napoli, Eddie 
Driscoll

230 Adevăratul Cancun 
(Documentar, Statele 

Unite ale Americii, 
2003) Cu: Brittany 

. Brown-Hart

e * - f• ' •>
..........................

7:00 Miracole 

0 (reluare)
8:00 Teleshopping
830 Medalion 

foldoric
9X30 Ferma 

10X30 Pescar 
hoinar 

1030 împreună 

pentru natură 
11X10 H... ora 

Prichindeilor

3

.'£• 
î
L

V

12:00 Două 
roți

1230 Magazin, IT
13:00 Atenție, 

secântăl
1400 Casa

mea
1430 Poftă bunăl 
15X30 Averi 

□fabuloase
1530 Lois și Clark - noile 

□ aventuri ale lui Super

man
1630 Români

Efri Tenerife

17XX)Amy
18:00 Farmece 
19:00 Dosarele 

□secrete ale KGB

1

î

I

i

I

I

20XX) Atlas 
2030COOLmea 

distracției
2130 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
22X30 Lege și 

ordine

23XJ0 Evite Peron (dramă, 
listatele Unite ale 

Americii, 1981) Cu: Faye 

Dunaway, James Far- 
entino. Faye Dunaway o 
Interpretează pe Eva 
Duarte Peron, femeia- 
înger, femeia-monstra, 
poate cel mai controver
sat personaj politic din 
istoria tânără a A- 

gentinei. Timp de nouă
■ ani, fundațiile ei de cari

tate i-a ajutat pe unii și 
au extorcat bani de la 
alții.

030 Agenția de 
plasare (r)

1>45 Dosarele secrete ale
□ KGB (r)

2940 Ochii Iubirii (dramă, 
Italia, 2001)

i.

7:00 Ministar
730 Teleshopping 
8:00 s Sheena 
8:55 ANDOgrafia 

zilei
9X30 Tradițiile 

românilor 

930 Tibanu 

pescuiește și 
vânează 

10:00 Desene 
animate 

1030 Filmul &
Televiziunea 

11:00 Casa 

noastră 
11:30 Teleshopping 

12:00 s Sărit 
de pe fix 

1230 Academia 
mămicilor 

13:00 Pet Show 

1330 Levintza prezintă 
1400 Vino mamă să mă vezil 
15X30 Totul pentru tine (r) 
17X30 The Flavours 3 bucătari 
1730 d Viață de vedetă 
18X30 Focus Primele știri ale

serii I 
1830 Capital TV 
19X30 d Special

ii
I
1

MOGuinness 

Lumea 
recordurilor

23X30 Eurotombola 
23:15 Forța extremă

□ (acțiune, Statele Unite 

ale Ameridi, 2001) Cu: 
Jim Accomando, Jack 

Brand, Hector 
tchavarria.

’ Regizoral, actorul și 
producătorul 
Michael Qlssl își 
leagă numele 

de filme precum 
.Terminatorul”, 
. Kickboxer*, 
.Bloodsport* sau .Lion- . 
heart*.

ISOSpedal
230 Guinness - Lumea 

recordurilor. 
Recordurile cele 

mal uimitoare 
vor fi bătute în direct 
totr-un spectacol plin ce 
mister, aventură și mult 
curaj. Recomandat celor 

teri de Inimă.

.•»

I

S
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7X30 Rețete de Acasă
730 Club 700
8:15 Culoarea păcatului 

0 (reluare)
9:15 Acasă In 

bucătărie (r) 
10:15 Minciuna Cu: Kate del 

0 Castillo, Guy Ecker, Eric 
del Castillo, Karla 
Alvarez, Rosa Maria 

Bianchi, Sergio Basanez 
12:15 Totul despre

□ Camila
13:15 Valentina, grăsuța mea

□ frumoasă
14:15 Fetele
□ Gilmore (r)

* 15:15 Muzica de Acasă 
1530 Sărmana

□ Maria
1730 Poveștiri adevărate 

Emisiunea 
care își propune să-ți 
prezinte viața așa cum 
este. Reportaje ample 
despre oamenii de 
lângă noi, tratate într-o 

manieră unică.
1BX35 Vremea de Acasă 
18:10 Pariul iubirii (romantic, 

□Mexic, 2004)

3

*
4

20X)0 Telenovela 
românească: Numai 
Iubirea Telenovela din 

spatele telenovelei 
21XX) Nouă luni (comedie, 

tl Statele Unite ale Ame
ricii, 1995) Cu: Hugh 

Grant Robin Williams, 
Julianne Moore. In a- 

ceastă comedie haioasa 

despre sarcina, paterni
tate și panica, Sam 
(Hugh Grant) le are pe 

toate: o prietenă minu
nată, o practică a psiho
logiei copilului minuna
ră și un Porsche roșu. 
Dar toate se schimba 

atunci când prietena lui 
(Julianne Moore) îi spu
ne că este însărcinată.

i 
î

23X10 Culoare

0 păcatului
0X30 Falele Gilmore 

1900 Poveștiri adevărate
130 Numai Iubirea Telenov

ela din spatele telenov
elei

330 Corazon latino

06:00 Apropo TV 07:30 
Tobias Totz și leul (animație, 
coprod., 1999) 09:00
Teleshopping 09:15 Batman 
(s) 09:45 Teleshopping 09:55 

Apropo de... vedete 10:00 E 
ușor să ucizi (reluare) 11:55 
Teleshopping 12:10 Telefonul 
de la miezul nopții (s) 13X30 
Teleshopping 13:15 Lumea 

Pro Cinema. CineProfil: Steve 

Martin 14X30 Masca de argint 
(f, reluare) 16:00 Verdict: 
Crimă (s) 17:00 Morții nu 
poartă ecosez (comedie, SUA 

1982) 19:00 Telefonul de la 
miezul nopții (s) 20:00 Cu 
mafia pe urme (comedie, 
Statele Unite ale Americii, 
1988)Cu:AlecBaldwin.22:15 

Profiler: Psihologia crimei 
(thriller, SUA, 1996) 23:15 
Clanul Soprano (s) 0030 Pro
filer: Psihlogia crimei (s, r) 
01:15 Clanul Soprano (s, r)

EUROSPORT

i

1

t 
fi

9X30 Volei: Finala Grand 

Prixului Mondia Femi
nin

12:30 Raliuri: CM - Raliul 
Argentinei (reportaje)

13X30 Sq»rbike: CM, în Ce
hia Cuisa întâi 
(reportaje)

1400 G'dism: Turul Franței 
Avancronica (live)

14:15 Cidism: Turul Franței 
Etapa a cindsprezecea, 
Lezat-sur-Leze - St-Lary 
Soulan (live)

1830 Natețfe; CM, la Mon
treal, Canada Sărituri 
în apă (live)

20XXT Trampofin: Jocurile 
Mondiâle, la Duisburg, 
Germania (live)

21 >45 Sporturi cu motor: 
Weekendul sporturilor 

cu motor (reportaje) 
22:15 Curse de mașini: Seria 

Renault la Bilbao, 
Spania (decalat)

2230 Natațle: Campionatele 
Mondiale, la Montreal, 
Canada Sărituri 
în apă (live)

1:00 Cham car: Cursa 

de la Edmonton, 
Canada (decalat)
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• Parteneriat. în perioada 19-22 iulie 
2005, Consiliul Județean Hunedoara și 
Comunitatea Montană din Casentino (Italia), 
va organiza, la Centrul Oamenilor de Afaceri 
din incinta Castelului Corvineștilor, un pro- * 
gram de cursuri în domeniul agroturismului, 
adresat administrației publice locale. (S.B.)

• Carte nouă. Miniromanul „Natură vie cu 
scorpion sentimental", semnat de scriitorul 
Dumitru Hurubă, va fi lansat miercuri, 20 
iulie 2005, ora 16.00, la Sala Thalia a sindi
catului Teatrului de Artă Dramatică Deva. 
Volumul este editat de Editura deveană 
Emia. (S.B.)

Pericol de îmbolnăvire
Deva (C.P.) - Consumarea ap'ei potabile 

din fântânile inundate nu este recomandată, 
deoarece aceasta nu este potabilă, precizează 
Dan Magheru, directorul executiv al 
Direcției de Sănătate Publică a Județului 
Hunedoara. în zonele afectate de inundații 
se recomandă consumul de apă îmbuteliată 
sau al apei ce a fost fiartă timp de cel puțin 
30 de minute. De asemenea, se interzice con
sumul alimentelor afectate de inundații sau 
manipularea acestora fără o prealabilă 
spălare a mâinilor cu apă și săpun. „Apa 
contaminată transmite boli diareice acute, 
hepatite virale de tip A sau E, parazitoze, 
prin agenții patogeni preluați și purtați de 
viituri sau aflați în apa nepotabilă, pe ali
mentele nespălate sau pe mâinile murdare”, 
a declarat Dan Magheru.
Minimul de igienă

Pentru evitarea epidemiilor medicii reco
mandă îndepărtarea gunoiului menajer din 
casă, dezinfecția continuă a latrinelor, la 
sate, cu substanțe clorigene și prezentarea 
la acțiunile de vaccinare organizate, la soli
citare, de către Direcția de Sănătate Pu
blică. De asemenea, la apariția primelor 
semne de boală (febră, vărsături, diaree) 
populația trebuie să se adreseze de urgență 
medicului de familie.

Dan Magheru

Cuvântul Kb«r vă tMtttttMflnl
Ardei qras 2,99 lei/kq (Billa) !

Piersici • 3,29 lei/kg (Artima)
Cartofi 0,65 lei/kq (Billa)

Pulpă porc fără os 14,49 lei/kq (Artima)

Dovlecei 0,59 lei/kq (Billa)

Cârnați semi-atu mâți 1,29 lei/100qrame (Artima)

Morcovi 0,69 lei/leqătură (Silla)

Salată americană 1,09 lei/100 qrame (Artima)

Iaurt Milli 0,® lei/cutie (Billa).

Bere Tuborg 10,99 lei/6x0,5l (Artima)
... . J
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Cursul valutar BNR - IS tafie 2005

1 dolar 2,9470 lei

1 euro 3,5664 lei

1 liră 5,1886 lei

1 gram aur 39,7163 lei

/■. J' J.-.Jf.Jr.J> W? jjj.'j '.-r'.J j

Societatea

1.’ SNPPETROM

{RE
j 'rJrȘj '■ jl.'j-' j; JJ JS-J:' Jij

idere (lei/ac
0,4870

«aiiație 
ț)(%)

<43
2. 5lf1BANAT-CRI$ANA 1,2700
3. TLV 0,7750 0
4. brd st spendat
5. IMPACT 0,4150 +3,49
6. AZOMUREț 0,2200 <33
7. MBlâKEWi 0,6700 0
8. ROMPETOL

RAFINARE (RRQ
. 0,0891 +2,30

9. HABER 0,3000 0
10. BCCARPATICA - 0;«0 <21
11. DECEBAL 0,0095 -3.26
Rubrică realizată (te SVM IFB FINWEST SA DEVA,
Wd Decebal, bl. R, parter (li (,tel.:221277.

Traficanti la vârsta de 18
A

■ Patru tineri din Deva 
au prejudiciat zece 
societății comerciale 
cu 500 milioane.

MlHAELA TăMAȘ_________________
mlhaela.tamas@infarmmedia.ro

Deva - Patru tineri furau 
mașini electrice, bormașini și 
materiale neferoase, de la 
diferite societăți comerciale 
din Deva, pe care apoi le com
ercializau în Hunedoara la 
persoane fizice sau centre de 
colectare a fierului. Capul 
rețelei era Laszlo P., de 18 
ani, din Deva. Acesta era aju
tat de încă 3 tineri din Deva, 
Cosmin Vasile M., de 18 ani, 
Nicolae M., de 20 ani și Mihai 
A., de 18 ani. După ce dădeau 
spargerea, încărcau marfa în 
sacoșe pe care le ascundeau 
în tufișuri și chemau un taxi 
pentru a le transporta la Hu
nedoara. Astfel, riscul de a fi

Artistul plastic loan Șeu, unul din păgubașii delicvenților (Foto: Traian Mânu)

în continuare căutat deprinși „cu mâța-n sac” era 
mai mic. Aceștia au creat un 
prejudiciu de 500 milioane lei, 
din care a fost recuperat 25 la 
sută.
Trimiși în judecată

în urma verificărilor efec
tuate de polițiștii hunedoreni 
s-a stabilit că cei patru tineri

nu au antecedente penale, 
sunt fără ocupație, dar nici 
mai mult de opt clase, iar cele 
zece spargeri au fost efectu
ate în perioada martie - iunie
2005.

Celor trei infractori, Lasz
lo P., Vasile M. și Nicolae M. 
li s-a interzis să părăsească 
localitatea, iar Mihai A. este

polițiști.
Cazul a fost predat Parche

tului de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara cu propuneri de 
trimitere în judecată pentru 
furt calificat. Dacă:-vor fi
găsiți vinovați, cei patru riscă 
o pedeapsă cu închisoarea de 
la 3 la 15 ani.

■ 30 de locuitori ai 
comunei Răchitova 
sunt pregătiți pentru 
agricultura europeană.

Loredana Leah 
loredana.leah@lnformmedla.ra

Răchitova - Prin inter
mediul unui program privat, 
în 2003, au fost achiziționate 
15 juninci de valoare biologi
că ridicată care au fost donate 
primilor membri ai progra
mului, locuitori ai localității 
Ciula Mică. Aceasta a fost 
doar prima etapă a progra
mului pentru că anul acesta, 
odată cu primii viței pro-

veniți de la junincile făcute 
cadou anul trecut, a început 
cea de-a doua etapă a progra
mului, etapa - dar din dar.
Acum sunt proprietari

După împlinirea a 12 luni, 
vițeii au fost dăruiți altor 
locuitori care se aflau deja pe 
lista de așteptare, și prin 
acest „dar din dar” cei care 
au deținut junincile au 
devenit proprietari de drept 
ai animalelor. Săptămâna tre
cută, alți 15 locuitori din 
localitatea Răchitova au prim
it juninci din rasa Bălțata 
românească. Impactul și 
rezultatele programului deru
lat împreună cu DADR Hune

doara i-a încântat pe 
locuitorii comunei astfel că 
mai mult de 30 de persoane 
s-au înscris pe listele de 
așteptare pentru a deveni pro
prietari de Bălțate românești.

Proprietarul este mulțumit

Dațî 5000 
pentru copii!

Orăștie (R.I.) - Aso
ciația „Sprijiniți Copiii” 
și Primăria Orăștie lan
sează campania „Parte
neriat pentru copiii si- 
nistrați”, acțiune menită 
a veni în ajutorul copi
ilor din zonele inundate 
ale Moldovei. în prima 
fază vor fi selecționați 
30 de copii din localită
țile cele mai afectate de 
inundații, iar din 20 iulie 
demarează „Taberele 
sociale”, în Orăștie. După 
această dată se vor desfă
șura tabere proprii.

Explodează prețul pâinii!
Deva (T.S.) - Așa cum arată 

datele prezentate de autori
tăți, inundațiile au produs 
pagube serioase agriculto
rilor. Iar cele mai afectate cul
turi simt cele de legume și de 
grâu. în aceste condiții e de 
așteptat ca prețul grâului să 
crească cu până la 30%. Acest 
lucru se va reflecta imediat în 
prețul pâinii. „începând din 
august, nu vom avea cum să 
menținem același preț al 
pâinii, susține Nicolae Țan- 
drău, administratorul unei 
brutării. Asta deoarece pro
ducția slabă de grâu va face 
ca prețul făinii să crească. Iar 
făina reprezintă 70 - 80% din 
prețul pâinii. Prin urmare, 
procentual, costul de produc

ție al unei pâini va crește 
aproape proporțional cu creș
terea prețului la făină. Nici 
măcar importurile nu vor 
reuși să rezolve această pro
blemă. Și asta deoarece trans
portul este foarte scump. în 
plus, nici țările europene nu 
stau foarte bine la capitolul 
producție de grâu”, con
cluzionează Nicolae.

Pâinea se scumpește

Cel mai ma integrator de sisteme de calcul și furnizor de servicii IT 
din vestul țării, eta2u angajează pentru filiala din Deva:

DIRECTOR MAGAZIN
Cennte:

•Absolvent(ă) studii superioare
•Experiență în vânzări minim 1 an
•Experiență relevantă în management
•Bun organizator analitic, comunicativ 
•Cunoștințe bune IT

Responsabilități:
• Creșterea vânzării aga ui ui
• Organizare și servicii de calitate spre mulțumirea clienților

dara de 25 iulie 20C 
fie prin e-mail: abo« 
Numai candidați! sr

C.V.-urite însoțite de scrisoare de intenție și fotografie, până la 
’ ' fie^sonai la sediul dirt De» a Bd. Deceoal bi C 

cfiona or fi contactați pentru interviu. Succes I

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORĂȘTIE
ANUNȚĂ: ... ■ ■!'■■■«

DUMINICĂ, 17 IULIE, ORA 18, ARE LOC ÎN Biserica Evanghel
ică o Slujbă Religioasă Muzicală cu participarea Ansamblului 

de Suflători de Alamă „Tubicinum” din Helmstedt (Germania). 
Marți, 19 iulie, ora 20, cântă același ansamblu Muzică de 

Promenadă în fața Catedralei, iar în caz de timp 
nefavorabil în Casa Municipală de Cultură.

(26726)
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Castelul trăiește din filme
Hunedoara (L.L.L.) - Fil

mările, realizate la Castelul 
Corvineștilor, pentru do
cumentarul despre Henric 
al VlII-lea și mult prea dis
cutata viață sexuală a aces
tuia s-au încheiat ieri. 
Parteneriatul dintre castel 
și producătorii britanici s- 
au desfășurat în condiții 
financiare bune, după cum 
declară Nicolae Cerișer, 
directorul Castelului. în 
urma mai multor contracte 
de acest gen s-au obținut 
sume importante ce au fost 
folo-site până acum pentru 
restaurarea castelului. 
Doar pentru finalizarea

instalației de încălzire a 
curții exterioare s-au folosit 
în jur de 700 de milioane de 
lei. Pentru renovarea aco
perișului ar mai fi nevoie 
de încă 1,5 miliarde de lei. 
De asemenea, instalația 
electrică va costa 400 de 
milioane. Perioada noiem- 
brie-decembrie va aduce o 
altă filmare la Castelul 
Corvineștilor: filmul artis
tic italian de lung metraj 
„Săgeata neagră”. Odată cu 
încheierea acestui contract 
se vor primi sume consid
erabile de bani ce vor 
merge tot în bugetul de 
renovare al castelului.

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștielichidator judiciar al
SC HERCONT SERVICE S.R.L.

cu sediul în Simeria, str. I. Corvin, nr. 15, jud. Hunedoara 
organizează vînzarea prin licitație publică

în data de 12.08.2005, ora 13.00, la sediul Tribunalului Hune
doara a următoarelor active ale societății:

1. MOTOSTIVUITOR - 1 buc.
2. BETONIERĂ - 1 buc.
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția even

tualilor cumpărători lă sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. 
Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240.807, 0744861763, fax 0254-206.241.

în cazul neadjudecării licitația se repetă în fiecare zi de vineri, 
la ora 13.00, la sediul Tribunalului Hunedoara.

(26730) 
■. ■ '• . C bWC> i*», It' . VI."

ANUNȚPUI
Consiliul Local al orașului 8 

TATIE PUBLICA DESCHISA î 
Pieței Agroa impute re Simeria.

Licitația va ivea loc la sediul 
ria, în data de 25.07-2005, ora 
mentare se pit obține Ia Hdlul 
ria, str. A. Iancu, nr. 23, cam.

(2673S>

RECLAME

mailto:mlhaela.tamas@infarmmedia.ro
mailto:loredana.leah@lnformmedla.ra
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Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot 
fi depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
din Deva:

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

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

MD

AGENȚIA IMOBILIARA

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

vă așteaptă în Deva la 
adresele: Aleea 

Salcâmilor, bl. 31, ap. 
31, parter, tel. 230324 
și b-dul I. Maniu, bi.

12, parter, tel. 206003.

„PARTENER’’
KZyXjl Hunedoara, M. Republica.

nr. 18 ( v>s-»vfs de garS)
■ Tei. 0254/718833: 0740/1304)13 

0745/003073; 0745/370077; 
emeii; '

PARTENERUL DV. DE ÎNCREDERE!

Investiția imobiliară se arată a fi în prezent și mai ales 
în viitorul apropiat cel mai bun mijloc de a păstra într-un 

mod avantajos și eficient sume relativ mari de bani, 
vă oferă profitul cel mai mare, iar proprietatea dv. își va 

adăuga mereu prețul pieței în perioada respectivă. 

Deși nu este obligatoriu, serviciile unei agenții 
imobiliare sunt cele mai competente și cele mai în 

măsură să vă rezolve problema repede și bine. 

Astfel, pe lângă sfaturile pertinent! din domeniul 
imobiliar, puteți beneficia de^asistență juridică 

gratuită în raport cu actele deWnzare-cumpărare 

economisind timp și energie.

Agenția * Imobiliară 
i: • apartamente
imlslon minim • case
- comision 0 • terenuri

• spații comerciale

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

223400I 0723/020207 
| 0740/914688 

etan ia

'--RubWs

vânzări, cumpărări 
închnie irobiie, terewri 

+CASĂIX AMANET 
+AhmCfflTAT! CONSKNATffi

LkvA f vV kwMam; Bi £ {pun? 
f* a vi & Ațu’a krtey 40f ta ifflâ (saw
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Deva, str. III. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
«722flB7H0( 04500311 

—----------------—;— ------------
Tranzacții imobiliare avantajoase, 

în cel mai scurt timp!

^asa
www.casabetanla.rdslink.ro
**... aproape de tine...”
e-maii: casabetania@rdslink.ro 
. .....TBT"? ,"r"rr»ț-r

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
“Progresul”, etaj. 1,^. j 

In spatele Pieței Centrale.
Tei.235208, 

0724/620358,0721/744514.

AGENȚIE IMOBILIARĂ

AGENȚIA
IMOBILIARA

S C IMOR INVESTMENTS SRL 
ULVA, • I Al URPa iPH—PAR >ek • WAtRA 5 

tei. zzyy/Z; D7«/zz99//. 
Numărul face totul!

„PARTENERUL TĂU DE ÎNCREDERE" îți oferă: publicitate gratuită, 
consultanță imobiliară gratuită, comision negociabil la vânzare, comi
sion 0 la cumpărare, confidențialitate, seriozitate și operativitate în 
finalizarea fiecărei tranzacții.

Apelează la noi și nu vei regreta I

j Stimate client,
■ Chiar dacă alte agenții folosesc sloganul nostru, noi 
l suntem cu adevărat

.......r „PARTENERUL TĂU DE ÎNCREDERE" și îți oferim o gamă 
diversificată de servicii, adaptate la situația socio-economică a județului 
Hunedoara.
Consultanții agenției, coordonați de directorul losif-Emil DANCI, 
cunoscând foarte bine piața imobiliară, se bucură de încredere și 
apreciere datorită competenței și profesionalismului lor.

® Garant Consulting
"•ițȘr 11 ani de experiență

'«nm jar&nttMsdtmț g-

http://www.casabetanla.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro


Jiul - lot definitivat
SPORT

• Fără ghete. Se pare că la CFR Marmosim 
Simeria problemele financiare se mențin de 
mai multă vreme. Numai așa se explică fap
tul că s-a tot amânat cumpărarea ghetelor 
de fotbal pentru jucători. Iar acum consiliul 
de administrație a ajuns la concluzia că nici 
în prezent nu sunt suficienți bani pentru 
ghete. Cu ce vor juca oare fotbaliștii? (V.N.)

• Cupa UEFA. în prima manșă a turului I 
preliminar al Cupei UEFA la fotbal, Rapid 
București s-a impus cu 5-0 în deplasare în 
fața echipei Ue Sant Julia, campioana Ando- 
rei. La acest scor practic Rapid este calificată 
în faza a doua a competiției. (V.N.)

• Gol pentru Mutu. Atacantul Adrian 
Mutu a marcat un gol în partida pe care 
echipa sa Juventus Torino a câștigat-o în 
deplasare cu 7-0 în fața formației Voghera. 
Mutu a fost folosit în prima repriză și a 
înscris golul de 3-0, în minutul 32. (V.N.)

■ Obiectivul minerilor 
pentru noul an com- 
petițional este ră
mânerea în Divizia A.

Valentin Neagu ____________
valentin. neagu0infominiedb.rd

Petroșani - După o bună 
perioadă de căutări și 
frământări se pare că la Jiul 
Petroșani apele încep să se 
limpezească. Spunem acest 
lucru, întrucât ieri a fost 
definitivat lotul cu care, după 
șapte ani de absență, se 
pornește din nou la drum în 
Divizia A. Imediat după ce

Gabi Constantin - antrenor

CS Deva
■ Echipa lui Gabi Con
stantin a fost cea mai 
bună din județ la juni
ori născuți în '90 - '91.

Ciprian Marinu{
ciprian. marmutginformmedia.ro

Deva - Cea mai bună per
formanță a CS Deva în acest 
sezon a fost realizată de e- 
chipa de juniori C, născuți în 
1990-1991.

Elevii antrenorului Gabi 
Constantin au câștigat detașat 
campionatul în Seria Valea 
Mureșului, impunându-se în 
toate meciurile disputate și 
apoi au învins la scor (8-0) în 
finala Cupei AJF pe Jiul 
Petroșani.
Jucători la lotul național

Pe parcursul campionatu
lui, principalele arme ale e- 
chipei devene au fost forma 
bună a atacanților Cristian 
Macingo și Alexandru Con
stantin Jr. și prestația valo
roasă a componenților lotului 
național Silaghi, Horvath, 
Rus și Bozeșan. De altfel, Ale
xandru Constantin a și câști

noul antrenor lonuț Chirilă 
a anunțat numele celor care 
au rămas, s-au definitivat 
pregătirile și s-a plecat în can
tonamentul de la Tiszauj- 
varos, din Ungaria, localitate 
situată la 65 de km de Debre
cen. Gheorghe Boboc, organi
zatorul de competiții din 
cadrul clubului, ne-a precizat 
că în cantonament se va sta 
până la 26 iulie, după care 
probabil pregătirile vor con
tinua la Petroșani.
O echipă competitivă?

Obiectivul petroșănenilor 
este supraviețuirea în primul 
eșalon fotbalistic al țării și 

(Foto: Ciprian Marinuț)CS Deva - campioana juniorilor

cm
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gat titlul de golgheter al aces
tei grupe de vârstă. „Rezulta
tele din acest an competițio- 
nal constituie o performanță 
excelentă pentru noi în con
textul în care mulți dintre 
jucători și-au împărțit timpul 
între antrenamente și școală, 
pentru că aveau de susținut 
și examenul de capacitate. 

formarea unei echipe com
petitive.

Să mai spunem că de la 
club a plecat Gheorghe Bo- 
rugă, fostul consilier al patro
nului, care a motivat că vrea 
să stea o vreme departe de 
fotbal.

Iată noul lot al Jiului; 
Bădoi, Boicnic, Borza, Cohan, 
Cosma, Dedu, Dinu Ciprian, 
Drăghici, Drida, Dulcea, 
Fritea, Gheorghe Mircea, 
Podoboc, Iliescu, Ilin Alin, 
Ionică Marinică, Kalai, 
Mihart, Militar u, Movilă, 
Mulțescu, Păclișan, Pereny, 
Petre Ciprian, Vezan, Voicu 
Mircea, lonuț Voicu, Scutaru.

Sper ca acești talentați jucă
tori să confirme și pe viitor 
și să devină fotbaliști de va
loare”, afirma Gabi Constan
tin, antrenorul echipei de
vene.
Lotul de jucători

Pavel Horvat și. Alexandru 
Duncan - portari; Alexandru

Dumitru Hotpboc, îngerul 
păzitor al buturilor

Bozeșan, Alexandru Constan
tin Jr., Dragoș Daju, Alexan
dru Doboș, Iriinie Gal, Cristi
an Macingo, Robert Mărilă, 
Flavius Păcurar, Alexandru 
Rebegilă, Paul Rus, Râul 
Scorțea, Ovidiu Silaghi, Răz- 
van srmsșan—jucători de 
câmp, kn nor - .Gabi Con
stantin.

Pavel Horvath - portar Alexandru Duncan - portar Alexandru Bozeșan Alexandru Constantin jr. Dragoș Daju

Alexandru Doboș Irimie Gal Cristian Macingo Robert Mărilă Flavius Păcurar

marmutginformmedia.ro
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• A marcat. Adrian Mutu
(foto) a marcat, joi, un gol în 
partida pe care echipa sa, Juț 
ventus, a câștigat-o, în depla
sare, cu 7 - 0, în fața forma
ției de amatori Voghera, în

primul meci amical din acest sezon. Românul 
a fost folosit doar în prima repriză.(MF)

• Dezmințire. Președintele clubului Inter 
Milano, Massimo Moratti, a dezmințit infor
mația apărută în cotidianul Gazzetta dello 
Sport, în care se arăta că Real Madrid ar fi 
oferit 50 de milioane de euro și pe Ronaldo 
în schimbul atacantului brazilian Adriano.(MF)

Tucanu vrea „afară"
Constanța (MF) - Handbalistul Adrian 

Tucanu, component al echipei naționale, nu 
va mai evolua în sezonul viitor la formația 
HCM Constanța, după ce negocierile privind 
prelungirea contractului au eșuat. „Preten
țiile financiare ale jucătorului au fost prea 
mari și de aceea nu am putut ajunge la un 
acord privind prelungirea contractului. Am 
Înțeles că ar avea și o ofertă din Franța și 
probabil de aceea a preferat să nu mai ră
mână la Constanța. Ne pare rău, pentru că 
era unul dintre jucătorii de bază ai echipei'*, 
a declarat președintele executiv al grupării 
constănțene, Aii Nurhan.

HCM Constanța i-a transferat, pentru se
zonul viitor, pe sârbii Butulja și Kasic și 
se află In tratative avansate cu israelianul 
Idan Maimon. De asemenea, gruparea con- 
stănțeană negociază prelungirea contracte
lor jucătorilor Florin Nicolae, George Buri- 
cea, Silviu Băiceanu și Marius Stavrositu.

S-au răzgândit
■ Senatul FIA reco- _ 
mandă nesancționarea 
echipelor care folosesc 
pneuri Michelin.

Monte Carlo (MF) • Sena
tul Federației Internaționale 
de Automobilism (FIA) a re
comandat ca procedura disci
plinară inițiată Împotriva ce
lor șapte echipe de Formula 1 
care au refuzat să ia startul 
In Marele Premiu al Statelor 
Unite, In luna iunie, să fie a- 
bandonată. Reunit, joi, la Mon
te Carlo, senatul FIA, care nu 
are decât rol consultativ, a 
luat act de „noile probe” și a 
cerut Consiliului Mondial al 
forului internațional să anu
leze verdictul din data de 29 
iunie, prin care echipele To
yota, Renault, McLaren-Mer
cedes, Williams-BMW, BAR- 
Honda, Sauber-Petronas și 
Red Bull-Cosworth erau decla
rate vinovate pentru că au re
fuzat să ia startul la Indiana
polis. Potrivit FIA, Consiliul 
Mondial se va exprima In le
gătură cu recomandarea Se
natului In următoarele zile. 
Senatul a considerat că „echi
pele erau obligate prin con

Cea mai categorica victorie europeana

Tucanu nu și-a prelungit contractul cu HCM 
Constanța.

■ Diari d'Andorra 
susține că Vasilache a 
fost motorul echipei 
Rapid în partida de joi.

București (MF) - Echipa Ra
pid București a obținut joi, în 
prima manșă a turului întâi 
preliminar al Cupei UEFA, în 
fața formației UE Sant Julia 
din Andorra (scor 5 - 0), cea 
mai categorică victorie în de
plasare din Istoria participă
rilor giuleștenilor în cupele 
europene. Precedentul record 
data din august 2001, când Ra
pid a câștigat cu 4 - 0 în fața 
lituanienilor de la Atlantas 
Klajpeda. Golurile marcate în 
Andorra de Daniel Niculae (la 

tract să urmeze instrucțiunile 
producătorului lor de pneuri, 
Michelin, care le-a interzis să 
concureze, pe 19 iunie, la 
Indianapolis, din motive de 
securitate”.
Obligații contractuale

„Echipele ar fi riscat pro
bleme juridice dacă nu ar fi 
respectat cererea producăto
rului Michelin. Ținând cont 
de aceste concluzii, conside
răm că procedurile discipli
nare inițiate împotriva echi
pelor nu mai sunt necesare și 
nici nu sunt în interesul spor
tului”, se arată în comuni
catul senatului FIA. Doar șase 
monoposturi (Ferrari, Jordan- 
Toyota și Minardi-Cosworth) 
au luat startul în MP al SUA, 
provocând nemulțumirea mii
lor de spectatori.
Răgaz

Consiliul Mondial al FIA a 
amânat până pe 14 septembrie 
discuțiile privind eventualele 
sancțiuni împotriva celor șap
te echipe, pentru a permite 
producătorului francez de pne
uri să returneze, așa cum a 
promis, banii plătiți de spec
tatori la Indianapolis.

a doua triplă din carieră, 
după cea realizată în toamna 
trecută, în meciul de campi
onat cu FC Argeș) și Ciprian 
Vasilache sunt primele pen
tru cei doi în cupele euro
pene. Șase jucători rapidiști - 
Marius Constantin, Ionuț 
Stancu, Ionuț Rada, Ciprian 
Vasilache, Lucian Burdujan, 
Gigei Ene - și antrenorul Răz- 
van Lucescu au debutat joi în 
competițiile europene inter- 
cluburi.
Calificare rezolvată

Potrivit cotidianului Diari 
d'Andorra, „Vasilache a fost 
motorul românilor, arătând 
calități excelente”. Ziarul din 
Andorra a titrat: „Rapid Bu

FIA va da verdictul în luna septembrie. (Foto: epaj

curești face scor cu Sant Julia 
și își asigură calificarea”. „Un 
stadion Communal aproape 
plin nu a fost suficient pen
tru ca UE Sant Julia să evite 
o înfrângere previzibilă. Ro
mânii au început deciși, pe 
atac, în fața unui sistem ul- 
tradefensiv 4-1-4-1 al antreno
rului Patri Gonzalez”, a scris 
publicația citată, menționând 
însă că după deschiderea sco
rului, Rapid a jucat mult mai 
liniștită.
Speranțe deșarte

„Sânt Julia a încercat să 
profite pe contraatac, dar Ale
jandro și apoi Xinos au ratat 
această șansă. în loc de 1 ■ 1 
s-a făcut 0 - 2. Rapid a atacat 

constant și a reușit încă trei 
goluri”, a scris sursa citată. 
El Periodic d'Andorra a sub
liniat: „Rapid dă sentința 
echipei Sant Julia”.

„Antrenorul Patri Gonzalez 
spera ca Rapid să nu prindă 
o zi bună, dar a fost cu totul 
altfel, primul gol picând în 
minutul, 9. Rapid a dictat rit
mul partidei tot timpul, a 
avut ocazii clare, iar rezulta
tul final a fost 0 - 5 și trimite 
deja echipa română în turul 
următor. în repriza a doua, 
Rapid a jucat cu calm, scă
pată practic de grijile califi
cării”, a precizat cotidianul 
din Andorra. Returul este 
programat pe 28 iulie, pe sta
dionul Ciulești.

POTMI.-COP A UKFft
Rezultate din prima manță a turului întâi preliminar:
FC Bananț - Lokomotiv Tbilisi 2 - 3
FK Baku - MSK Zilina 1 - 0

Torpedo Kutaisi - BATE Borisov 0 - 1

FK Ekranas - Cork City 0-2

KS Teuta - NK Brijeq 3 - 1
KS Elbasani - Vardar Skopje 1 - 1
FC Tallinn - Myllykosken Pallo-47 1 - 1

AC Allianssi - CS Petange 3 - 0
FK Baskimi - NK Zepce 0 - 0
Nistru Otaci - Kazar Lenkoran 3 - 1

Ettelbruck - Keflavik 0-4
Sant Julia - Rapid București 0 - 5
Runavik - Metalurg Liepajas 1 - 2

Esbjerq FB - Flora Tallinn 1 - 2
Omonia Nicosia - FC Hibernians 3 - 0
FC Vaduz - Dacia Chisinău ' 2 - 0
Vestmannaeyjar - B36 Torshavn 1 - 1
FC Portadown - Viking Stavanger 1 -2

Ferencvaros Budapesta - FC Minsk 0 - 2
Longford Town - Carmarthen Town 2 - 0
FC Rhyl - FK Atlantas 2-0

FSV Mainz - Mika Aștarak 4 - 0
FC Linfield - FK Ventspils 1 - 0

SP Domaqnano - NK Domzale 0-5
FC Birkirkara - APOEL Nicosia 0 - 2

Partidele retur vor avea loc pe 28 iulie.

Poloiștii, deranjați de fusul orar
■ Hagiu crede că nu e 
normal să se plece la 
CM cu doar trei zile 
înainte de start.

București (MF) - Antreno
rul echipei de polo a Româ
niei, Vlad Hagiu este nemul
țumit că a trebuit să plece la 
Campionatul Mondial de la 
Montreal cu doar trei zile îna
inte de începerea competiției. 
„Cei de sus au stabilit acest 
lucru. S-a invocat lipsa de 
fonduri și faptul că trebuie să 
se facă economii. Asta este”, 
a subliniat Hagiu. Tehnicia
nul a menționat că a fost ne

Flora Tallin s-a numărat printre cele zece for
mații care au câștigat în deplasare.

A treia oară
Sao Paulo (MF) - Echipa 

braziliană Sao Paulo a câști
gat, joi, Copa Libertadores, 
după ce a învins, pe teren 
propriu, cu scorul de 4 - 0, o 
altă formație braziliană Atle
tico Paranaenșe, în manșa se
cundă a finalei competiției. 
Golurile învingătorilor au 
fost marcate de Amoroso '16, 
Fabao '52, Luizao '71 și Tardel- 
li '89. în meciul tur, scorul a 
fost egal, 1 - 1.

Acesta este al treilea succes 
al echipei braziliene Sao Pao
lo în cea mai prestigioasă 
competiție rezervată echipe
lor de club din America de 
Sud, după victoriile obținute 
tn anii 1992 si 1993. 

voit să facă antrenamentele 
seara pentru a încerca să-î a- 
comodeze pe jucători cu fusul 
orar. „Am calculat ora la care 
ar trebui să jucăm și am pro
gramat antrenamentele chiar 
și la miezul nopții. Am fost și 
eu jucător, am fost la atâtea 
campionate și știu cât de greu 
este cu acomodarea la fusul 
orar, dar astea sunt condi
țiile, nu pot să le fac eu pe 
toate”, a mai spus Hagiu.
Omogenitate

Hagiu a declarat că echipa 
României poate produce sur
priza. „Echipa a câștigat prin 
unitatea de grup. Suntem a

’ •!

cum ca o familie și jucătorii 
știu fiecare să acopere minu
surile colegilor. Putem fi prin
tre surprizele competiției”, a 
mai spus Hagiu. Jucătorul Flo
rin Bonca, căpitanul echipei, 
crede că cele trei zile sunt in
suficiente pentru acomodarea 
la fusul orar. „Trei zile în
seamnă nimic, era mai bine 
cu o săptămână înainte, dar 
noi suntem prea mici ca să 
decidem când se face pleca
rea”, a spus Bonca. La Mon
diale vor participa 16 echipe, 
România fiind repartizată în 
grupa B, alături de deținătoa
rea titlului olimpic și mondial 
Ungaria, Croația și Canada.

Condamnat
Harare (MF) - Un spor

tiv di» Zimbabwe, care 
a câștigat mai multe com
petiții feminine regionale 
de atletism, a fost con
damnat la patru ani de 
închisoare pentru com
portament indecent. Sa- 
mUkelis® Sithole, de 18 
ani, a fost arestat în luna 
februarie, ca urmare a 
plângeai depuse de o at
letă. In timpul procesu
lui, Sithole și-a cerut scu
ze și a explicat că dorea 
cu orice preț să își câș
tige existența în dome
niul sportiv.
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Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

? Cititorii Cuvântul liber:Oameni bine informați!Ziarul familiei tale!

ț

țlO ANI DE EXPERIENȚĂ LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂII

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

Relații la 
telefonul 
241505.

te eficient împotriva razelor ultraviolete de tip B (cele care 
mare, cu atât protecția este mai eficientă.

U Situat. pe str. M.E inescu, bl, 1 
(lângă fosta piață a rușilor). 

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse natu
riste - ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00 

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 

Relații la telefonul: 219749 
Programul “inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

FARMACIA TACOMI
O vară fierbinte,

Tratamente cu substanțe de origine vegetală, 
minerală, animală 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupunctură. 

Deva, Str.Dorobanți, bl_22, sc.C, ap.2 5, 
tel.0254-219999 sau 0254-234815, 0722/567206.

A FARMACIA AGORA
Cil Orăștie, Str.Pricazului nr.4

__  - Personal calificat și profesionist
’ • Onorăm rețete compensate și gratuite

- Medicamente preparate în farmacie
- Gamă completă de medicamente, produse 

farmaceutice și cosmetice
Tel.0254-247923 kICV
ORAR: Luni-Vineri 8-20

Sâmbătă 8-14 pțțlMAN»1*«

-ecocardiografie (DOPPLER) -EKG 
■oscilometrie -probe funcționale respiratorii 
-pnaumotahometrie

-V- .«. .'Ik. . <
.(’.y .-<-4.,

*V6 ofwB tootâ gama de medicaments.
♦vitamine $1 minerale ♦suplimente nutritive 

♦ produse naturiste ♦ ceaiuri * produse oentru 
' copil ♦ produse cosmefee 

~“------7777--------- lunl-vinerl: 0ff.t>0-20 00
y|al“ sâmbăta: 08.00-14.00 .

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 

- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 
pentru copii.

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

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

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

N31 SUNTEM SO1.UTIA b.iMH&MNMfi. JW»
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ABENȚll IMOBILURE /lOsâmbătă, 16 iulie 2005

Vând ap, 1 camera (01)
•cMMtcMilr,zc .«parc,st30mp, 
parchet, ocupabM imediat, preț 180 milioane lei. 
Te» m- «R561 (Or. Gra-*>'

Vând garsoniere (19)
hm Rhm< dec, et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținuți mobilați tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
«mm Back 2 garsoniere, frumos amenajate, el 
1 si 2, ocupabfle imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrica]
•dac, oamptet mobilată geam temopanGealan, 
mobili noul tv color, frigider, aragaz, totul nou, 
etl. Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 euro, 
0745.411.441 (Agenția Imobiliari Nr. 1)
•Vlitd Mraatderl confort 1, dec, bucătărie, 
baie, bafcon Închis, ocupabilă imediat, zona fa
dul Decebal faL 15, tel. 0741/154,401, 227542, 
(seara). (Garant Consulting)

•mm r*M etai 3, decomandată X mp, 
apometre, bucătării odtficată gresie, faianță 
mochetă preț 710 mii, negociabil, (71 000), tel. 
0721/2514910745/302200. (Fiesta Nora) 
eamMk decomandat! parchet, apometre, 
gaz contortzeă ocupabM 1mediat, preț M000 
ftOK tel 0788/165702.0745/302201 (Fiesta Nora) 

«mm Dada decomandată cu două ctmere, etaj 
interm^^cwfto^t ^m^ai^rehg, 

MdBaoMbel Deva, decomandatl balcon 
închis, termopane, parchet de stelar, hol central, 
debara, baie mare, necesiți renovare, preț 
71000 RON, 0788/165704,232801 (Fiesta Nora) 
•zona ZamNrescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat. 650 milleL 2352080721/985256 (Rocan 3000) 
•sena li Eminescu, dec, amenajat! et 1, 
ocupabilă Imediat preț 485 mii. lei Tel. 235201 
0721/985251 (Rocan 3000)
•mm Back bloc cărimldl et 1, dec, contort- 
zări, preț 485 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•mm li l dec, mobilat! balcon închis, et
1,700 mii. lei. 206 0721/744514. (Rocan 3000) 
•mm Măritata vedere la stradă liberi 550 mil. 
tel neg. Tel. 235206 0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofertă axcegțioMlil Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
Instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilați la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869916 (Casa Grande)
•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandate mm Dorobanți, st 30 mp, preț 
18S00 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•dec, eta| 2, complet contorizat! formați din 
earner! hol, bale, Aleea Romanilor, preț 330 mil. 
lei, neg, tel. 223400,0743/103622,0720/387896 
(CasaBetanla)
•dec, nprahțâ mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizlul, scaii cu Interfon, Decebal, 
preț 700 mil. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetanla)
•ganoideri 2 camere, contorizări, gresie, 

falanțl repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovat! Aleea Romanilor, preț 500 
mil lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betanla) 
•decomandat! 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie șl faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz șl boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•dac, 2 camere+baie, parchet gresie, faianță 
termopan, ușă metalică zugrăvită In lavabll, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mil, neg, tel. 
228540,0722/566936 (Ella)
■aamUac, zom Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită In lavabil, gaz contorizat âpometre, 
balcon, preț 465 mii, neg., tel. 226540, 
0745/653531. (Ella)
■Mnddac, zom Dada, 2 cam.+baie, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat ocupabilă 
imediat preț 550 mii, neg, tel. 226540, 
0745/653531. (Ella)
•dac, zom Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat zugrăvit In la
vabil, ușă metalică termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg, tel. 228540,0722/566936 (Ella) 
•zom Doda, dec, modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii, neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
•zona Decebal etaj 1, contorizări, amenajată 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
•rană bimă Hunedoara, semidec, parchet jalu
zele, 21.000 ron, 718833,0740/130413. (Partener) 
«dbaccnbk 34 mp, parchet balcon, preț 650 
mii lei, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)
•ta Om, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•dK, mM centrală ofer plata imediat tel. 
0740/126029. (Prima-lnvesb

Vând ap. 2 camere (03)
d«, et 2, contorizări, gaz 2 focuri, bloc 

cărămidă vedere bulevard, preț 1,140 mid. lei, 
tel 0721/055313 (Prima-lnvest)
hm Zamflrescu, balcon închis, et 1, 
contorizări, parchet preț 850 mii. neg, tel. 
0742019416 (Prima-lnvest)
■mm Qofdu, contorizări, balcon închis, et 1,850 
mii, neg, tel. 0740/210780 (Prima-lnvest)
•mm L Itank et 3, dec, contorizări, parchet 
balcon închis, preț 900 mii neg, tel. 0742/019418. 
(Prima-lnvest)
•ma Back et 3, ușă metalică parchet lamelar, 
contorizări, ocupabil imediat preț 650 mii, neg, 
tel. 0721/815781. (Prima -Invest)
•zona Dicta, et 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)

•ana Polțta Municipiului Deva, et 2, semideco
mandate, neamenajat stare bună preț 920 mii. 
lei, 206003 (Mimason)
•zona pieței, decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159606 215113. (Mimason)
•zom Gojdu, semidecomandate, et 3, bucătărie 
mărită gresie, faianță contorizări parchet oalu- 
xat balcorirncfiis. preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•zona ca diata, semidecomandate, et 3 neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic, 
960 mii. lei, tel 0745/640725 206003. (Mimason) 
•mm AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235206 0721/986256. (Rocan 
3000)
•mm Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament toarte îngrijit 
585 mii, neg. 235206 0721/985256 (Rocan 3000) 
«ană cadrate împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235206 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazk zom piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 26000 euro, 
neg. Tel. 235206 0724/620356 (Rocan 3000) 

mm Hero 16 etaj intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil., neg. Tei. 235208,0721/985256 (Rocan 
3000)
•mm N. Bălcescu, eta| Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235206 0721/985256 (Rocan 
3000)
•zonă Midrate I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620356 (Rocan 3000)
•aemkhcMMmtata, sir. Belan, CT, gresie, 
faianță balcon, vedere deosebită 660 mii. lei, tel. 
0745/367893 (Garant Consulting)
•zom Favor! decomandate, amenajat modem, 
preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
•zom Uceukd Pedagogic, amenajat modem, 
centrală termici pereți izolați, Instalații sanitare 
șl electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
•Decta, 3 holuri, parchet falanțl ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.57B. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
•ZamBretcu, decomandate et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497,615, (Agenția Imobiliară Nr. 1)

•tajd! decomandate et bun, parchet gresie, 
falanțl lavabll, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 078E/497.616 (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•decomandate Mk bucătărie, superame- 
najst parchet gresie, falanțl termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)

■Aleea Crtșuki semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, falanțl termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel 0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•etaj 1 circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Zamflrescu, preț 980 
mil. lei, tel. 223400,0724/169303 (Casa Betanla) 
•etaj ă decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg, tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betanla)
•stal 3, balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mil. lei, neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betanla)
•mm Utaculul, decomandate, vedere în două 
părți, balcon mare, gresie, faianță preț 1.050 mil. 
lei negociabil, 106000 RON, tel. 232806 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• Gojdu, contorizări, modificări la bucătărie, 
gresie, faianță parchet balcon închis, vedere în 
2 părți, st 50 mp, bine întreținut preț87.000RON, 
tel. 0745/302200,0788/165703 (Fiesta Nora) 
•zona Emtoeicu, decomandate, etaj 2, balcon în
chis, contorizări, parchet laminat gresie, faian
ță amenajat șl modificat deosebit preț 66000 
RON, tel. 0788^65704,0723/251496 (Fiesta Nora) 

•zonă ultracentrală semidecomandate, etaj 3, 
balcoh, debara parchet faianță contorizări, 
bine întreținut se dă cu mobilă de bucătărie, 
ocupabil Imediat preț 26000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251496 (Fiesta Nora)
•zcm Emtoescu, la stradă lîngă ANI, etaj 3 
balcon închis, apometre, gaz contorizat, geam 
la baie, ocupabil în 24 ore, preț 67500 RON, tel. 
232805 0745/302200. (Fiesta Nora)
•zom Dc. Pedagoclc, la pavilion, fără modificări, 
balcon închis, parchet de stejar, gresie, faianță 
zonă foarte liniștită preț 96000 RON, telefoane 
232806 0723/251496 (Fiesta Nora) '
•zona Back etaj 3 ST 50 mp, cu balcon închis, 
parchet faianță gaz 2 focuri, apometre, preț 
73.000 RON, tel. 0788/165702,0745/302200. (Fi e Sta 
Nora)
•zom Dack pe bulevard, în circuit, cu balcon 
închis, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat ocupabil Imediat preț 830 mil. lei, neg., 
tel. 0723/251496 0745/302200. (Fiesta Nora) 
•semidec, zom Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg., tel. 226540,0745/653531. (Ella)
•dec, zom Bejan, et intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zum Bălcesai, et 2, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, faianță balcon mare închis, parchet 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 800 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•semidec, zom împ. Tralan, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mii, neg, tel. 228540,0745/653.531. (Ella) 
•In circuit zona b-dul Dacia, gaz contorizat, 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc - 
cărămidă preț 850 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)

•zom L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662 (Evrika) 
•zom Zamflreicu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
■decomandate, cărămidă gresie, faianță 
parchet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662 (Evrika)
•zom bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego-. 
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•urgent zonă bună dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
•doc, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
•zom L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț UOO mid. lei, tel 0745-666447. 
(Rubin’s Home)
•zom Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 770 mii. lei, tel. 0745666447. (Rubin’s Home) 
■zom Dada, termopan, centrală termică gresie, 
faianță lamelar. Preț800 mii. lei, tel. 0745-666447. 
(Rubin’S Home)
•zom URacuU, decomandate, amenajat recent 
contorizări, parchet, ocupabil imediat preț 1,030 
mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin's Home) 
•zom Docta, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut. Preț 660 mii. lei, tel. 
0745666447. (Rubin's Home)
•zom Kogălniceanu, în circuit, et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei, tel. 0745666447,0254-234401. (Rubin's Home) 
•zonă contrate etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
•zonă uHracenirate vedere la cetate, modificat, 
st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț 1250 miliarde lei, telefoane 
0745666447,0727-744923. (Rubin’s Home) 
•zom Zamflreicu, etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut merită văzut Preț 1 mid. lei, 
tel. 0745666447. (Rubin’s Home) 
•semidecomandate, zom împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate LBacuhn, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)

•super ofertai Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj Interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate atol 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•MmMecamamtate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•aomldecoiMndato, contorizări, gaz, apă etai 
Intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•doh, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
•zom MM Hunedoara, dec, fără îmbunătățiri, 
st 53 mp, preț 53.000 RON, tel. 718833, 
0745/093073. (Partener)
•zonă centrală Hunedoara, semidec, et. Inter
mediar, gresie, parchet, preț 53.000 RON, tel. 
718833,0745/376077. (Partener)
iltataa, dec, termopane, parchet laminat, 

ntr 'I rmică 65 mp, preț 80.000 RON, tel. 
718833,0740/130413. (Partener)
•zonă bună Hunedoara. în circuit balcon închis, 
falanțl gresie, zugrăvit preț 43.000 RON, tel 
718833,0745/093073. (Partener)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
•zonăbun!în Deva, de preferința «rai interme
diar, platalmedlat 0745/253662,211587. (Evrika) 
•urgent zonă bună plata Imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
•mm L Manlu, în L-uri, et Intermediar, multiple 
amenalări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băl, preț negociabil, ocupabil Imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
•zom bdul N. Bălcescu. et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil tn 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., tel 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zom Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei neg. 0723/560160,211587. (Evrika) 
•zom Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei negociabil, tel 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zom B. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika) 
•uigant decomandate zona pieței, parter, vad 

comercial, Ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis) 
•zom ZanribMcu, decomandate, parter deo
sebit pentru spațiu comercial sau birouri cu 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg., tel. 232809,0723/ 251498 (Fiesta Nora) 
•zom Docebal etaj 2, decomandate, hol mărit 
vedere în 2 părți, 2 balcoane, parchet gresie, 
faianță, preț 130.000 RON, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
•zom Protesta, etaj Intermediar, decoman
date, hol central, living mare, parchet gresie, 
faianță centrală termică zonă liniștită, preț 
150.000 RON, tel. 0788/165 704, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
•zom Piață decomandate, balcon mare închis 
cu beci, vedere Di 2 părți, CT, parchet stejar, preț 
1.250 mii. lei neg., 125.000 RON, tel. 0788/165702, 
0723/251498 NU EZITA. (Fiesta Nora)
•zonă ultracentrală cu garai, modificat din 4 
camere, amenajat stil occidental, bucătărie cu 
living, baie 4/33 m, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet nou, termopane, forme rlgips cu spoturi, 
ușă metalică preț 2.200 mii. lei neg., 220.000 RON, 
tel. 0788/165702,0723/251498 (Fiesta Nora) 

•zom Dada, etai 3, contorizări apă și gaz, 
vedere în fată, fără amenajări, preț 72.000 RON, 
tel. 232808 0745/302200. (Fiesta Nora)
•zom Gojdu, semidecomandate, balcon cu 
debara, centrală .termică parchet gresie, 
faianță instalații sanitare schimbate, ocupabil 
imediat preț 130.000 RON, tel. 232808, 
0724/524452. (Fiesta Nora)
•zom Gojdu, decomandate, parter, bloc de 
cărămidă centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
•urgent, dec, et 3, zona Minerului, parchet 
gresie, faianță contorizări, preț 950 mii, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
•dec, hol central balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil 
imediat preț 1,030 mid. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
•zom Docta, et 1, sdec, parchet, contorizări, 
preț 720 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest) 
•zom piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
•zonă idtracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)-
•zonă confrate l. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•dec, 2 bă, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dec, zom Mărăști, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță instalații sanitare noi, 
ușă metalică, vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel 228540, 
0745/653531. (Ella)
•semidecomandate, etaj 1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet, ocupabil imediat, 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
■decomandate bucătărie, faianță gresie, 2 băi 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă zona 
Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Tel. 
0741/154401,227 542 (seara). (Garant Consulting) 
•decomandate, bucătărie, faianță 2 băi cu 
faianță balcon, etaj intermediar, zonaîmpăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
•zom Bălcescu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
•decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35-000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (CasaBetanla)
•Dada, decomandate, et. bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zom Eminescu, decomandate, et 3, 2 băi, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1,450 mid. lei,tel.215113, 
0745/159608 (Mimason)
•zom Zamffrescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zom Gojdu, semidecomandate, et 1. bucătărie 
modificate, parchet laminat contorizări, preț 13 
miliarde lei, tel. 0745/159608 (Mimason)
•zom Spitalul Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)

•zom L Creangă decomandate, et. 3, 2 băl, 
balcon închis, contorizări, neamenajat, preț 
45.000 euro, tel 215113. (Mimason)
•zom Liceul de Muzică decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, Hanță 
garai, preț 1,6 mid. lei 0745/640725. (Mimason) 
•bom MMk semidecomandate, parchet peste 
tot, gresie, faianță contorizări, calorifere noi, 
termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat, et 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
•1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, st65 m, Preț 40000 euro. 
Tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
•zonă ultracentrală parchetat total, bale șl 
bucătărie cu gresie șl faianță bine întreținut, 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin's Home)
■decomandate ultracentral împăratul Tralan, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel 0725/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
•decomandate ultracentral 1 Decembrie, ame
najați gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 auro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
•zom MtoenăuL decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, bale, noi balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil Tel 235019, 
0727/707880. (casa de vis)
•zom Back semidecomandate, contorizări 
parchet gresie în bale, bucătărie, ocupabil 
Imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019. 
0727/707880. (Casa de VIS)
•zom L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de vis) 
•zonă central! decomandate, 2 băl, gresie șl 
faianță tn bucătărie șl bale, laminat CT, balcon 
închis, ST 87 mp, preț 1.380 milioane lei, nego
ciabil. Tel 235019,0727/707880. (Casa de vis) 
•zonă centrală Hunedoara, semidec, centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet 
preț 7.0000 RON, tel. 718833, 0745/376077. 
(Partener)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•ta zonă bună de preta, ință et Intermediar, se 
oteră^rețul pieței, tel. 211587, 0745/253662.

Vând ap. 4 camere (07)
•urgent sonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băl, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngri|lt preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624 (Temporis)
•zom LRtacuU, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băl, contorizări, preț 13 miliarde 
lei, neg. Tel.235208 072^620358 (Rocan 3000) 

•zonă central! I. Creangă superamenajat, la 
chele, et. 2,2 băl Ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55000 euro, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zom UlacuU, 2 băl, 2 balcoane, lavabll, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)
•zom bdul Decebal, et.4/7, neamenajat. Preț 
1,6 rnld. lei, tel. 0745-666447,0740-232043.  (Rubln'S 
Home)
•zom Băleoscu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin's Home)
•docomandate, zom Dorobanți, etai 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termic! suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness) 
■urgentdac, hol central, et 3,2 băl2 balcoane, 
preț 42.000 euro neg., tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
•zonă centrală Hunedoara, dec, centrală 
termică faianță, gresie, interfon, preț 85.000 
RON, tel. 718833,0740/130413 (Partener)

Vând case, vile (13)
•cir. Horea, 3 camere, oueata. ie, ude, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zom Bălcescu, construcție de cărămidă living, 
bucătărie mobilată cameră de zl baie, totul nou, 
lamelar, termopan, centrală termic! Instalații 
noi, gresie, faianță model nou, dormitor, SC 100 
mp, curte, terasl grădini ST 500 mp, canalizare, 
gaz, ap! curent stil occidental, preț 57.000 euro, 
neg. Tel. 0745/666447, 0727/744923. (Rubin'S 
Home)
•ta Deva, zonă ultracentrală 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz, 
curent toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
ST 500 mp, FS 30 m, preț 75.000 euro, tel.0745- 
666447. (Rubin's Home)
•3 canare în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianțl pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct zonă central! preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624 (Temporis)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, bale, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2.6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•Den, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire central! st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
•zom Călugărenl 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire central! st 400 mp, preț 4 
miliarde, lei, Telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
•Den, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
central! st 400 mp, preț 68000 euro, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Den, 2004, parter+mansardl 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire central! 
preț 118000 euro, neg, tel. 0788/497.615 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
•3 camere, living, bucătărie mare, curte, 
grădini zonă bun! Deva, S 460 mp, CT, 
amenajări, preț 82.000 euro, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
■zom Eminescu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonat! grădini gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
•zoM central! P+l+M, 6 camere, 3 băi, curte 
mare, grădini 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting) 
•Simerfa, 2 camere, bucătărie de var! curte, 
viță de vie, anexe, centrală termic! grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid,. neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
■Deva, p+t p - garaj, 1 earner! baie, bucătărie, 
cămări pivniță 2 băi cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
noul garaj dublu, intrare separată la mansardl 
sc 140 mp, p+m st.600 mp, construcție foarte 
moderni preț 118.000 euro, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zom Zăvoi 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămări centrală termici canalizare, 
calorifere noi gresie, faianțl st 150 mp, preț 
1,850 mid., tel. 228540,0722/566.938. (Ella)
•4 camere, bucătărie, baie, gaz, ap! canalizare, 
garaj, curte, grădini 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
•urgent iuș camere, baie, bucătărie, 
living, curte și grădini st 1800 mp, preț 35.000 
euro neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

•3 camera, pretabllă pentru activități comer
ciale, tn SÎntuhalm, curte, grădini st 500 mp, 
ap! curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betanla)
•casă o+l, 4 camere, 2 băl, bucătărie, centrală 
termica proprie, garai, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betanla) 
•caii p+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasl garaj, 
construcție noul zonă rezidențial! Deva, preț 
130.000 euro, neg., tel. 0742/005228 0720/387896. 
(CasaBetanla)
•Hunedoara, 4 camere, termopane, parchet 
lamelar, centrală termic! garaj, curte betonat! 
terasl preț 240.000 RON, tel. 718833,0745/093073. 
(Partener)

Cumpăr case vile (14)
•In Bem sau împrejurimi, cu grădină șl curte, o- 
fer plata Imediat, 211587,0745/253662. (Evrika) 

•urgent, cu plata Imediat casă cu grădină în 
Deva sau Slmeria tel. 215212. (Prima-mvest)

Vând case de vacanța (15)
•In OmWoB) st 1200 mp, livadă, anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mil. neg, tel 
228,540,0722/566,938. (Ella)

Vând case la țara (17)
■mm Băntuhakn, 2 corpuri de casl o earner! 
bale, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămări sere, 2 
ari, gaz, ap! curent preț 2 miliarde lei nego
ciabil. Tel. 235019, OW/niăx. (Casa de Vis) 

•mm Bărsău, 1 earner! bucătărie, cămări ST 
1000 mp, curent, făntănă în curte, preț 350 mil. 
lei neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zom LbmIc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
550 mlliel negociabil Tel 235019,0727/707890. 

(Casa de Vis)
•zom Dobra. 2 camere, hol, cămări proiect 
pentru o altă casl preț 550 mil. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
mom Bălța 2 camere, cămări hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mil. lei Tel 
235018 0727/707880. (Casa de Vis)
•ta M km de Deva, Ideal casă de vacanțl casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, 11 vă
di st 1 ha, 500 mil. neg, 0726/826624. (Temporis) 

•ta 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu ap! gaz, sobe teracotl st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel 0728/826624 (Temporis)
•ta I km de Hunedoara, zonă pitorească bale cu 
duș, stil occidental 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, ap! fosă septici curte 
betonat! grădină, st 1700 mp, renovat! preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
•8 km de la Slmeria, casă de cărămidl 2 
camere, plvnlțl șuri anexe, curte, grădină 980 
mp+5 ari separate, renovată recent, camere 
podite, zugrăvită lavabll, gard de piatră, sobe 
teracotl preț 400 mii, neg., tel. 228540, 
0722/568938 (Ella)
•zom Dobra, 3 camere, baie, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pămănt arabil +1 ha livadă, 
sobe de teracotă podele, făntănl acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii, tel. 228540, 
0745/653331. (Ella)
•19 km Slmeria, 3 camere, bucătărie, bale, 
cămări debara hol, magazine, terasă acope
rit! făntănă în curte, curte 300 mp, gtădină 1200 
mp, podele, gresie, falanțl sobe de teracdtl 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1,350 
mid, neg., tel. 228540,0745/653.531. (Ella) 
•ta 5 km de Deva, 2camere+2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st. 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228.540, 
0722/568938 (Ella)
•ta M km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotl apă curent! anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
•In Boholl construcție noul living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bun! preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând teren (21)
Hn Den și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 
•4300 mp, intravilan, pePrelungirea Vulcan, f.s. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
■loc TknjM) intravilan, cu suprafața totală 4600' 
mp, fs 25 m, ap! gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția Imo
biliară Nr.l)
•parcate da torni cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 2300 mp, fs 16 m, ap! gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Stmaria, ta DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, ap! gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. lj

•ta 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, ap! 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

•tatravBan, zom DN7, st 3300, fs 50 mp, ap! gaz, 
curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
•bifrarttaii zom Prelungirea Vulcan, st 5200 mp. 
fs 140 mp, se parcelează preț 8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
•Intravilan, zom Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, ap! 
acces la două dramuri, preț 73 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
•zom Zăvoi st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
■tatravBan ta DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă SÎntuhalm, zona Motel Alaska TeL 223400, 
0720/387896,0740/914688 (Casa Betania) 
•tatravBan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(CasaBetanla)
•teren scos din. circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688, 0720/370753. (Casa 
Betania)
•tatravBan, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg, telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania) 
•intravilan, st 5700 mp, la DN 7, situat intre 
Sîntandrei și SÎntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
•inlravBaii st 500 mp, front stradal 17 metri, apă 
gaz metan, curent electric și canalizare, în zona 
Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)

•frrtravltan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcei! zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betanla)
■IntravBui) st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Dev! 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
•ofer ptnfru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P„ contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
•ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caraglale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvii contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
•ofer poitruînchiriat apartament 2 camere, zo
nă centrală mobilat utilat contorizări, preț 100 
euro, 231212,0740/013971. (Garant Consulting)

•ofer portni închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat zonă 
centrală preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
•ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amena|at 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971, (Garant-Consultlng)
•olar ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băl, 2 
balcoane, centrală termic! mobilă șl utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consultlng)
•iom Zăvoi s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness) 
•kdravBaii pratabl construcție blx de locuințe, 
2560 mp, ts 20 mp, toate facilitățile, zona 
Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
■toiravBan, mm Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason)
•Intravilan, zom Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci,, preț 540 milioane lei, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
•Intravilan, 1427 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fS 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
•zom Zăvoi intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
■infravBan Matur, 1200 mp, posibilități apă gaz, 
curent, preț 8 euro/mp, tel. 718833,0745/093073. 
(Partener)
•urgotrt, Intravilan, 1800 mp, fs 15m, facilități 
apă gaz, curent zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel, 0742/019418 (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)
•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika) 
•utgsnl 5 hectare, Intravilan la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata Imediat, tel. 215212. (Prima 
-Invest)

Vând spații comerciale (25)
•vând soctetafe comercială 420 mp, piață Dacia 
hală comercială deosebită preț deosebit, po
sibilități rate. TeL 0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)
■femă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
•zonă turistică Hunedoara PENSIUNE: p+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardă pivniță sc-124 mp pe nivel, 
st-9800 mp, piscină curte betonat! preț 300.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
•hală producție, 220 mp, Deva cu platformă 
betonată 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro, tel. 
0722/564004(Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)
•se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Tel. 235208, 0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
•ofer pentru închiriere garsonieră decoman
dată complet mobilată Duiliu Zamflrescu, preț 
110 euro/ lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•ofer pentni închiriere spațiu comercial, ame
najai centraJătermică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
•ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la chele, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg.. Tel. 
0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță termopan, 
centrală termică pretabil pentru sediu firmă 
depozit, restaurant preț 1800 euro, negociabil. 
Tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness) 
•ofer gmsonhri 2 camere, et 2, Daci! mobilată 
Contorizări, preț 90 euro/lună ușor negociabil. 
Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
•ofer garat sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
•ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat utilat, et 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună 0745/253413,206003. (Mimason) 
•ofer ap. 3 camere, mobilat, utilat contorizări, 
zona Mărăști, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
•Oier ta tegim hotelier cameră mobilată în 
Dev! preț 700.000 lei/zi, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest) ’
•ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest) 
•garsonieră mobilată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
tral! podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•ofer apartament 2 camere, circuit centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Daci! 130 euro/lună Tel. 
0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
•ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, mașină 
de spălat automată zona I. Creangă preț 250 
euro/lună tel. 0743/103622,0720/387896. (Casa 
Betania)
•ofer penfru închiriat ap. 2 camere, zona Dacia 
contorizări, gresie, faianță parchet mobilat 100 
euro, 0745-666447. (Rubin’s Home)
■ofer penfru închiriat garsonieră zonă ultra
centrală contorizări, amenajată preț 90 euro, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
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Vând ap. 2 camere (03)
• 1 apartaraante a I camere tn comuna lila, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448 sau 
0254/282375, dupâ ora 17.
• decomandata, balcon, 48 mp, contorizări, 
Deva, Gojdu, preț 780 milioane lei. Tel. 
0745/888619,227661.
• decomandata, Deva, str, Tltu Malorescu, bloc 
de cărămidă, etaj 3 din 4, parchet stejar, con- 
torlzărl, 63 mp, balcon închis, Interfon, boxă 
uscătorle sau schimb cu similar Cluj Napoca, 
130000 ron. Tel. 0741/210056.
• Deva, Mrnscu, pentru locuit sau spațiu 
comercial, preț 20.900 auro, Tel. 0723/335189.
• Den, ela| 1, modificat, balcon tnchls, lavabll, 
contorizări, repartitoare, preț negociabil. Tel. 
228204 zilnic.

o toarta urgent, Deva, Qoldu, Darter, decoman
date, parchet, standard. Tel. 0720/437899, 
0740/850728,
e Hunedoara, utoicantnl bloc turn, etaj 4, 
centrală termică contorizări, utilități, balcon 
mare tnchls, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0721/260904,
o tajenL Deva, M Moților, etaj 1, bloc cărămidă, 
multiple tmbunălttirl, suprafață 34 mp, Instalații 
sanitare noi Tal. 227698 0721/885854.

Cumpăr ap.2 camere (04)
ewuant, ofer prețul pieței, nu sunt agent 
Imobiliar, teL 072V743S34

e 3 loturi teren (608 400,1000 mp), zona Retezat, 
Râul Mare, preț 6 euro mp. Tel. 0745/253413.
o arabil 6 ha lângă șosea asfalt, zona Unirea, 4 
km de Hațeg, acte în regulă Tel. 770687.
e grâtM Intravian 15 ari pentru casă de 
vacanță Informații la lila, bl. 52, ap. 4, preț nego
ciabil.
o Hravlan 1800 mp șl alte facilități, Bârcea 

. Mică Tel. 718038 zilnic orele 18-20.
e knbevlsn mn mp, fs 15 m, facilități apă gaz, 
curent la teren, zona Zăvoi, preț 23 euro mp 
negociabil. Tel. 0742/290024
• HravOan i960 mp, zonă bună Simeria,preț 19 
euro mp, negociabil. Tel. 0723/686162, 
0720/505771.
o htravfianlOOO mp tnBâda cu toate facilitățile; 
apă canalizare, curent, gaz, preț4 euro/mp. Tel. 
2339740724/388452.
• tatravlan Deva. 700 mp, fs 13 m, str. N. Tonltza 
panoramă zonă tn construcție, utLrațl preț 18 
euro mp. Tel. 218398
• Mravtom 406 mp șl două construct! I cu căte 
două camere fiecare In Tâmpa (CF166/1) la 1 km 
de Slmeria. Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate tn fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803
• totravfian pentru construcție casătn Șolmuș, 
la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, facultăți gaz, curent la 
poartă Tel. 074&29Q58220269 după ora 16

• tatnvfiartconotaiM Deva, zona Piața rușilor. 
Tel. 0254/771978 orele 9-17, 0721/232648, 
0254/777507.
• htravian, loc de casă tn Tâmpa, st 1700 mp, 
fa 17 m, curent, gaz, apă canal, vecinătate Ime
diată „Straiul Mic", preț 500 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0726/4M011, 0726/118427, 0354/ 
402235.

Oecese (75)

Vând ap. 3 camere (05) Vând alte imobile (27)

cuvw

Profund Îndurerată sora Mia și familia iși iau rămas bun 
de la

VELCHEREANIOAN
de 56 ani. înmormântarea are loc astăzi, sâmbătă, ora 14, la 
Cimitirul Bejan, Deva. Dumnezeu să-l odihnească.

S-a stins din viață cel care a fost
NELU NAGY

din Hațeg. Corpul neînsuflețit se află depus la Capelă, 
înmormântarea are loc astăzi 16 iulie, ora 14. Dumnezeu 
să-l odihnească.

Comemorări (76)

Au trecut 6 săptămâni de la dureroasa despărțire de cea 
care a fost un suflet nobil, un om deosebit

VALENTINA GHEORGHE (VALEA)
Comemorarea va avea loc sâmbătă 10 iulie, ora 9, la 
Biserica „Bunavestire” Deva.

Anunțăm pe această cale că se împlinesc 6 ani de la 
trecerea în neființă, după o lungă și grea suferință a celei 
care a fost o soție și o mamă minunată, suflet blând

ing. MARIA POPA (MARA)
Dumnezeu să o odihnească în pace.

Familia

o eenddecenHntoăă mn piață parter, balcon 
tnchls, contorizări, apometra, preț 3X500 euro, 
negociabil. Tel. 229622,0724/631494
• decomandata, cemnM termică parchet, 2 
băl, ușă metalică, bed, 80 mp, zona L Corvin, preț
13 mid. lei, negociabil. Tel, $742/290024,

• urgont,daaomandM oria ., 2 balcoane,
93 mp, etaj 1. NoODărămldă zor» centrală, preț 
1350 mK. lei, nepolabll. Tel. 228615.
• urgent, etaț Intermediar, multiple tmbună- 
tățirij centrală termică zonă centrală Deva preț 
33.000 euro. Tel. 0745/888619,227661.

• vând icter raze UV și IR reglabil, preț nego
ciabil. Tel. 0720/743834

Imobile chirii (29)

Vând ap. 4 camere (07)
o Deva, zona M. Emlnescu, amenajat complet 
Tel. 0720/437889, 0740/850728

Vând case, vile (13)

• IncNrtB apartamont 3 camere decomandate, 
ultracentral, nou, renovat, complet mobilat, 
contorizări, repartitoare, preț 250 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/267912
• MMi casă de vacanță P+l cu terasă tn 
stațiunea Geoaglu Băl, preț convenabil. Tel. 
241044 după ora 17.
• tadifrtoz ingant apartament 2 camera, mo- 
bUat De*. str. Minerul uL preț 60 euro/îună fără 
Intermediari Tel. 0721/553868

■ ofer pontau închiriere garsonieră mobilată 
aragaz, frigider, mașină de spălat, zonă A. lancu, 
preț 100 euro/1 unâJTel. 0742/290024.

e ofer palm închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, zona Emlnescu, preț 
100 eura/lunl Tel. 0742/290024

Se împlinesc 6 săptămâni de tristețe, 
neuitare -și dor de la trecerea în 
neființă a celui care a fost un bun 
soț

LEMNI ȘTEFAN
din Gothatea. Soția Vergilia, rudele, 
vecinii, prietenii regretă dispariția 
lui fulgerătoare. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

Cu durere și tristețe în suflet familia anunță împlinirea, în 
data 18 iulie, a 3 ani de la trecerea în eternitate a dragului 
lor

BEDEA PETRU
O lacrimă și o floare în memoria lui. Dumnezeu să-l odih
nească în pace.

• i camera Slmeria, zonă bună bucătărie, bale, 
modernă grădină cu pomi fructiferi, preț 1 mid. 
lei. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• 3 camera, coridor, curte șl grădină 40 ari și 
anexe gospodărești, situată tn orașul Geoaglu, 
Str. Teilor, nr, 37.T61.0723/134162,70254/226839, 
după ora 18
• Deva, zona Horea, 2 corpuri, amenajări mo
deme, garaj, grădină 750 mp. Tel. 0720/437888 
0740/850728
• ta Hațeg, str. M. Emlnescu, nr. 26 A, 5 camere, 
bucătărie, bale, 23 ari. Informații la tel. 770369, 
0744/910170.
• Sbnaria, 3 camere, baie, bucătărie, garaj, curte 
betonată canalizare, gaz, preț 1,6 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 261026.-
• vănd casă in Deva, zona Progresului, 4 ca
mere, bucătărie, bale, garai, curte cu pomi fruc
tiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 214446. 
Exclus intermediari.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu ca
bină de duș, centrală termică parchet lamelar, 
gresie, faianță Deva, central. Preț negociabil. 
Tel. 0726/972966.

imobile schimb (30)
• schknh apartament 3 camere cu apartament 2 
camere Slmeria, zonă centrală plus diferență 
Tel.0720/505771,0723/686162.
• schimb apartament 3 camere, decomandate, 
98 mp, 2 balcoane, etaj 1, zonă centrală cu 
apartament 2 camere, zonă bună plus diferență 
Tel. 228615.

• vând bMbtecâ 4 corpuri, fără dulap, stare 
foarte bună preț 3.500.000 lei, negociabil. Tel. 
0254/211363,0727/718081.
având mobil, bibliotecă, dulap, recamler, 
masă, covoare, aragaz cu butelie, preț foarte 
convenabil. Tel. 228908
• vând wgent canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă 
sufragerie+6 scaune tap ițate, servanta, mobilă 
hol, birou, prețuri negociabile. Tel. 218084 
0742/939993.0724/643045.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Televizoare (48)

Cumpăr case, vile (14)
• 2-3 camere locuibile tn împrejurimile Devei, 
ofer maxim 800 milioane lei. Tel. 222325, 
0720/501984.

Vând case la țară (17)
• 3 camere, bucătărie, cămară grădină anexe, 
zonă centrală Rapoltu Mare, nr. 150. Relații la 
tel 264295 după ora 17.
• 3 camera, cămară beci, curte mare, 
dependințe, preț negociabil tn comuna Dobra, 
sat Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/523823, 
0724/0654480254/282375.
• Seamen, living, bucătărie,baie,grădină 1800 
mp, zona Șolmuș, preț 35.000 euro, negociabil. 
Tel. 0742/290024.
• casă In comuna Băda, 1700 mp teren plus 
grădină proiect casă nouă. Tel. 0724/368331.
• casă Mtamlnat* in sat Boholt, comuna 
Șolmuș, grădină 3800 mp, pădure 1/2, apă cu
rent, posibilități gaz, preț 1,100 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0744/512073.
• 2 camera, living, bucătărie, baie, centrală 
termică gresie, faianță curte și grădină st 1700 
mp, zona Șoimuș, preț 35.000 euro, negociabil. 
Tel. 0742/290024.
• casă șwă anexe, grădină 30 ari, localitatea 
Fizeș, comuna Băița, nr. 67. Tel. 0722/231965.

Vând garsoniere (19)
• Deva, cartier Dacia, 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă gaz, repartitoare, ocu- 
pabilă Imediat, preț 550 milioane lei. Telefon 
220578
• Dara, pacte 35 mp, contorizări, ocupabilă 
imediat, blocul 15. Tel. 227542 seara, 0743/985871.
• izgent, decomandate 36 mp, balcon, cohto- 
rizări, etaj 1, ultracentral Deva, preț 18500 euro. 
Tel. 0745/888619.227661.

Vând terenuri (21)
a 10 parcate teren a 500 mp, zona Căprioara 
Relații la tel. 211124
• 2300 mp intravilan în Deva Str. Alunului, zonă 
agrement, case de vacanță Tel. 227242.
a 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 211272,0723/732560.

Căutăm Baby sitter pentru 
Germania!

Familie româno ■ germană caută 
pentru fiul de 9 luni baby-sitter cu 
cunoștințe de limba germană. Cine 

este interesat este rugai să se adre
seze imediat la telefonul 223.735.

(26557)

auto românești (36)
• vând Ara 243 D, motor Brașov, plus remorcă 
13 tone, stare bună de funcționare, acte la zi. 
Tel. 245874 0723/335189.
• vând OitcH Club proaspăt vopsit, geamuri 
Ionizate, model franțuzesc (Citroen), af 1986, 
preț 14 milioane lei, negociabil, stare bună de 
foncționare. Tel. 0743/297307.
• vând im t Dacia 1410, af 1995, VT 2008 
multiple '"bunătățiri, taxe la zi, stare 
ireproșabilă preț 67 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/369313.

• vând tv color diagonala 72 cm, stereo, teleco
mandă stare foarte bună de funcționare, preț 2 
milioane lei, negociabil. Tel. 221279.
e vând tv color Megavision, diagonala 51 cm, 
teletext, telecomandă preț 3,200.000 lei, nego
ciabil. Tei-<>720/743834.

o vând 2 cal de tracțiune, comuna Zam, nr. 37, 
familia Dreghiclu. Relații la tel. 0254/234378, 
0741/390118
e vând 4 purcei de 9 săptămâni combinație 
Duroc - Marele alb, Deva, Călugărenl, nr. 68 Tel. 
212123.
e vând cățel de rasă Ciobănesc carpatin, talie 
mare, părinți cu pedigree, vârsta 7 săptămâni, 
preț 350 ron. Tel. 0788/632153, 0726/229481, 
215584
e vând puteai Marele alb de 30 kg. Relații la tel. 
0741/578938 0254/237755

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

Auto strâine (37)
• vând Daewoo Matiz, model E, an de fabricație 
2005. Tel. 0723/270348

Microbuze. Dube (38)
• vâna nan Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000, 
oglinzi eler ce încălzite, cârlig de remorcă 
radiocasetofon, alarmă închidere centralizată 
preț foarte bun. Tel. 0722/314123.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță pe cauciucuri de 1-2 cai, abrict cu 
circular motor 2,2 V, preț negociabil. Tel. 
0254/263598
• vând mașkiâ de erbicidat cositoare cen
trifugă cu discuri pentru tractor de 45 CP. Tel. 
0723/378752,0254/263472.
• vând mașină de tuns iarbă manuală Husq
varna, aproape nouă preț negociabil. Tel. 
213962, după ora 20.
• vând presă de balotat, cositoare rotativă 
greblă fân, semănătoare porumb. Tel. 
0727/272307.
• vând tractor U 650 cu plug și remorcă auto, 
preț negociabil. Informații tel. 0722/503001.
• vând tractor U 650, af 1990, înmatriculat, CI, 
asigurare. Tel. 246303.

Moto-velo (41)
• vând blddetă First Bike TNT, 18 viteze, stare 
excepțională preț negociabil. Tel. 0727/205117.

Piese, accesorii (42)
• vând pieso Lada noi, originale, bloc motor, 
vibrochen, ax came, aripi față parbrize noi. Tel. 
770687.

Mobilier și interioare (47)
• vând cadă baie din fontă chiuvetă bucătărie 
și baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164

Direcția 
Județeană de 

Statistică Hune
doara - Deva, 
str. A. lancu, bloc HI, 

parter, anunță scoaterea la 
concurs fo data de 25-26

Iulie 2005:
1 post de consilier șl 
1 post de referent. 

Informații suplimentare 
la tel. 0254/211613.

(26743)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând deck stereo Akai, preț 150 ron, nego- 
ciabiLTel. 0740/850728 0720/437889.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefoane Siemens M 351 și Siemens A
50, preț negociabil, stare impecabilă tel. 
0720/743834.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

a vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
având rochie de seară galbenă cu negru, 
model elegant, măsura 40-42, preț 1.500.000, 
negociabil șl rochie de seară argintiu metal Izat, 
măsura 40-42, preț 1300.000, negociabil, tel. 
0743/211074 sau 218084
o vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44 
preț 1500.000, negociabil, tel. 0742/939993.

Materiale de construcții (53)

e vând parchet stejar uscat 60 mp, ștanță ■ 
presă germană mașini de cusut Relații la 
tel. 212457,0726/760382.

e mobfler din pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722/532715.
a vând cărămidă din demolări 20 mc, preț 
1.200.000 lei mc, urgent Tel. 0723/335189.

Electrocasnice (56)
e vănd Mgitfar Arctic, preț 35 milioane lei și ladă
4 sertare, fără motor 2,5 milioane lei. Tel. 
0720/4324480254/213483.
e vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, perfectă funcționare, ve
chime peste 100 ani. Tel. 212272,0723/732560.
• vând urgent ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, 
bine întreținută stare perfecta de funcționare, 
preț negociabil. Tel. 228204 zilnic.
e vând candelabra cristal cu 3 becuri, perfectă 
stare, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Admitere în Seminarul 
Ortodox din Arad 

Seminarul Ortodox din Arad 
organizează admitere, in ziua 
de 21 iulie a.c. pentru clasa a 
IX-a. înscrierile se fac la secre
tariat, între orele 8-14, in 
zilele de 18, 19, 20 iulie a.c.
Se accepți băieți ți fete care 
au promovat testele naționale 
de clasa a Vlll-a.

Director preot Emil Roman.
(26765)

RECLAME

e vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu-cher, nou, nemțesc cu 100 buc. teste, tel. 
230253

Altele (61)
e oferim la cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida, calitate superioară sifonate, la sticle pet 
de 2 litri și nesifonate la sticle pet de 3 litri, gamă 
8 sortimente, Deva. Tel. 0745/096675, 235320, 
202157.
a oferim la prețuri minime îmbuteliate sau vrac 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerii și uz casnic, gamă 8 ■ 12 
sortimente, Deva. Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
a vând cea* de mână Doxa, perfectă' tanc- 
ționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
o vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Pierderi (62)
* pierdut 2 pașapoarte germane și un certificat 
de deces. Găsitorului recompensă Tel. 
0744/579419.
* pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Uritescu Steliana. Se declară nul.

Matrimoniale (69)
a domn 43 ani, fană vicii doresc cunoștință cu o 
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0721/170245.

Prestări servicii (72)

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

o chitarist cu experiență îndelungata îmi ofer 
serviciile unei formații pentru cântat la petre
ceri, Deva. Tel. 0722/629058
a efectuez transport marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
o transport mobOi cu auto de 1,2 to și 14 mc, L 
3,5 m, I 22 și înălțime 18 m. Tel. 225578 
0744/934462.
o transport mobilă, electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 to și 14 mc, la cerere asigur și 
demontarea acestora pentru transport. Tel. 
225578 0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)
> vrei să câștigi între 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1. CP 9 Simeria, nu vei regreta.
• SC Hidroterm SRL angajează cu carte de 
muncă Izolatori a totanan2aiita
hkfroizofațișitennoizolați Bsupimentare
la teL 0726/076256,0726/B78E.

• societate «merdaU angajează persoa
nă cunoscătoare K nhrat avansat cunos-

orele 10-18

Se împlinesc 6 săptămâni de când dragul nostru 
MUNTEAN GHEORGHE (ȚINCUȘ) 

a plecat dintre noi la cele veșnice. Comemorarea are loc 
duminică, 17 iulie, ora 10, la Biserica din Crăciunești. 
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace.

Familia

Au trecut 6 săptămâni de când 
scumpul nostru soț, tată și bunic

GROS CORNEL
din Deva a plecat pe drumul fără 
întoarcere. Parastasul de pomenire 
va avea loc sâmbătă, 16 iulie, la 
Biserica Sf. Nicolae din Deva. Soția 
Teodora, copiii Daniel și Gabriela, 
nepoții Alex și Răzvan, cuscrii 
Constantin și Ana. Dumnezeu să 
odihnească în pace sufletul lui bun.

•» i. •

Cu durere în suflet anunțăm împlinirea unui an de durere, 
lacrimi și întristare, de la trecerea în neființă a celui care 
a fost

ARONJOCA
Vei rămâne veșnic în inimile noastre. Te plâng soția, copiii, 
nepoții, frații, cumnații și toți cei dragi. Parastasul de 
pomenire duminică, 17 iulie, la Simeria Veche. Dumnezeu 
să-l odihnească.

Familia îndoliată

* societate comerciali cu s*dk4 In Deva 
angaleazâ economistă. Cerința: amoșttațe 
operate cakrtator, râsponMtete la lucru 
peste program, lucra to echipă. trimiteți CV 
- uf b numărul de Rt* 02S4/235126. 
Informați fa teL 0744/511604.

o SC Spicul Aista SA producător faină, 
cautâ distribuitori (persoane juriilce)
pentru a acorda exdusMtate ta zonele 
Petroșani, Orâștie, Hațeg, Den, Abotala, 
Sibiu. TeL 0254-713030,0741/091163.

o SC Hadelfia Ran SRL cu smM to orașul 
Hațeg, sta. A. viaicu, nr. 2, angajează 
personal caMcat ta mesotfle de brutar, 
modelator șl cocâtor. Informați la sedtal 
societăți sau la teL 770182,0722/435609.
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• Inundații și în Bulgaria Două milioane 
de persoane au fost afectate în Bulgaria de 
inundațiile care au provocat numai în infra
structura feroviară pagube evaluate la circa 
54 milioane de euro.

Accident maritim în ocean

• Vocea lui Brando Un joc video bazat pe 
filmul „Nașul" va fi comercializat în întreaga 
lume începând cu primul trimestru din 2006, 
în cadrul său fiind utilizate dialoguri înregis
trate de Marlon Brando înainte să moară.

Botez
Madrid (MF) - Irene 

Urdangarin de Bourbon, 
al patrulea copil al infan
tei Cristina și nepoată a 
regelui Juan Carlos și a 
reginei Sofia, a fost bo
tezată joi, la Palatul Zar
zuela din Madrid.

Irene, care s-a născut 
la 5 iunie, a fost botezată 
cu apă adusă din râul 
Iordan în cursul unei 
slujbe oficiate de arhi
episcopul de Madrid, 
Antonio Maria Rouco 
Varela.'

Infanta Cristina mai 
are trei băieți împreună , 
cu soțul său, fostul hand
balist Inaki Urdangarin: 
Juan Valentin, Pablo Ni
colas și Miguel. Irene e 
cel de al șaselea nepot al 
suveranilor spanioli.

Aguilera (Foto: epa)

Rochie de 
la Paris
Londra (MF) - Christi
na Aguilera va anga
ja un creator de 
modă francez care 
să-i facă rochia de 
mireasă. Vedeta s-a 
arătat interesată de 
modelele Casei Chris
tian Lacroix, în timpul 
Săptămânii Modei 
care a avut loc la 
Paris.
„Este cel mai bun în 
ceea ce privește 
rochiile de mireasă, 
așa că abia aștept să 
văd ce are în maga
zin. A fost vorba de 
o călătorie de 
plăcere, pentru a 
vedea ce pot găsi 
aici pentru nuntă", a 
declarat Christina, 
care se va căsători cu 
Jordan Bratman în 
luna decembrie.

M Coliziunea s-a petre
cut în zona Japoniei și 
s-a soldat cu un mort 
și cind dispăruți.

Tokyo (MF) - Un petrolier 
și iui cargobot care transpor
ta produși chimici au intrat 
în coliziune în noaptea de joi 
spre vineri, în Oceanul Paci
fic, în apropierea coastelor ja
poneze, accidentul soldân- 
du-se cu un mort și cinci dis-

Petrolierul în flăcări (Foto: epa)

păruți, a anunțat Paza de 
Coastă niponă. Petrolierul 
Kyokuyomaru și cargoul 
Nikkomaru au intrat în coli
ziune în jurul orei locale 4:10 
(22:10, ora României), la circa 
25 kilometri distantă de zona 
de coastă a prefecturii Mie, 
din sud-vestul Japoniei.

„Petrolierul este în flăcări. 
Presupunem că benzina pe 
care o transporta a luat foc”, 
a declarat un purtător de 
cuvânt al Pazei de Coastă. „Se 
înregistrează scurgeri de sub
stanțe în zonă. Nu știm încă 
despre ce este vorba”, a adă
ugat el.

Persoana care a murit fă
cea parte din echipajul petro
lierului, alte cinci persoane 
de pe navă fiind date dispă
rute. Un alt membru al echi
pajului a fost salvat. Cei cinci 
membri ai echipajului de pe 
cargobot sunt în siguranță.

Noul „Harry Potter" în librării
M „ Harry Potter and 
the Half-Blood Prince" 
a fost lansat azi, simul
tan, în 15 țări.

Londra (MF) - Fanii lui Har
ry Potter din întreaga lume 
au așteptat cu nerăbdare lan
sarea celui de-al șaselea vo
lum al aventurilor băiatului 
vrăjitor, eveniment care a 
avut loc în noaptea de vineri 
spre sâmbătă.

Librării din 15 țări, inclu
siv Marea Britanie, Statele 
Unite, Brazilia și Filipine, și- 
au deschis ușile astăzi, la ora 
1:00. La miezul nopții, autoa
rea JK Rowling a citit, în fata 
a 70 de copii adunați la Edin
burgh Castle, din volumul

„Harry Potter and the Half- 
Blood Prince”.

Librăriile au recurs la o se
rie de atracții pentru a sti
mula afacerile, inclusiv la 
programe de divertisment și 
la scenete scurte In care au 
fost prezentate întâmplări din 
primele cinci volume ale se
riei. La New York, cel mai 
mare magazin de jucării din 
lume, Toys R Us din Times 
Square, a fost transformat în 
Școala de Magie Hogwarts, cu 
ocazia lansăr ? e ții.

Alte state, inclusiv India, 
au organizat evenimente spe
ciale pentru a marca lansarea 
cărții. în Australia și Noua 
Zeelandă, lansarea a avut loc 
simultan cu evenimentele din 
celelalte țări.

Acuzată că a plagiat
Londra (MF) - Beyonce este acționată în 

justiție de cântăreața Jennifer Armour, din 
Minneapolis, care își compune singură 
melodiile pe care le interpretează și care 
susține că a compus melodia „Baby Boy” cu 
mai multe luni înainte ca starul să o lanseze 
pe plată. Data procesului a fost fixată pen
tru 28 octombrie.

Disneyland are 50 de ani

De o lună Cei doi pui de leu, în vârstă I 
de numai o lună, s-au născut Iu Grădina 
Zoologică Blagoevgrat, la IOC km Se Sofia.

■ A primit Premiul de 
Excelanță, versiunea 
pentru corporații a stele
lor de pe Walk of Fame.

Los Angeles (MF) - Compa
nia de divertisment Disney 
sărbătorește 50 de ani de la 
inaugurarea Disneyland, par
cul său de distracții din Cal
ifornia, care a însemnat 
începutul unei noi ere pentru 
industria divertismentului 
din Statele Unite și din 
întreaga lume.
Premiu la Hollywood

După 50 de ani de activita
te, timp în care a bucurat ini
mile a milioane de copii și a- 
dulți, Disneyland a primit un 
premiu binemeritat: o versiu
ne pentru corporații a stelelor 
de pe bulevardul Walk of Fa-

(loto: EPA)
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Reguli înăsprite la Oscar
Los Angeles (MF) - Regulile pentru votul 

din cadrul Premiilor Oscar vor fi înăsprite, 
iar membrii juriului Academiei americane 
de Film nu vor mai avea voie să susțină 
anumite producții prin organizarea de 
vizionări.

în același timp, va fi interzisă și dis
tribuirea către membrii juriului a adreselor 
de site-uri unde se află fotografii, filmulete 
și informații în legătură cu vizionările. La 
anumite categorii, inclusiv „cel mai bun 
film străin”, membrii juriului vor trebui, 
să ia parte la vizionări special organizate.

Administratorul executiv al Academiei, 
Ric Robertson, a declarat că modificările 
regulamentului au ca scop să împiedice 
membrii juriului să pară că acordă sprijin 
unui anumit film înscris în competiție.

Se acordă în 18 septembrie
(Foto: EPA)

RoboCUp Tot felul de 
roboți, de toate formele, 
din toată lumea, parțici-

Ceremonie Disney la Hollywood (Foto: epa)

me din Hollywood. Disney
land devine astfel prima com
panie care primește o aseme
nea distincție. Placheta a fost 
plasată în apropierea stelelor 
de pe celebrul bulavard.

Nominalizări la B w
Londra (MF) - Popularul 

serial „Desperate Housewi
ves” a fost nominalizat de 15 
ori la Premiile Emmy 2005, 
inclusiv la categoria „cel mai 
bun serial de comedie”. Teri 
Hatcher, Marcia Gross și Fe
licity Huffman, vor concura 
pentru premiul la categoria 
„cea mai bună actriță”. Alte 
comedii care vor concura 
sunt „Arrested Development”

Numeroase personaje de 
desene animate, printre care 
celebrii eroi Mickey Mouse și 
Donald Duck, au stat alături 
de conducerea Disney în tim
pul ceremoniei de dezvelire 

și sezonul final al seriei „E- 
verybody Loves Raymond”.

Un alt serial nominalizat 
este drama „The West. Wing”, 
care va încerca să câștige tro
feul pentru al cincilea an con
secutiv, în timp ce serialul 
„Sopranos” nu este eligibil 
pentru competiția de anul 
acesta. Emmy sunt cele mai 
râvnite premii TV din SUA și 
vor fi acordate la LA. 

a echivalentului stelei de pe 
Walk of Fame.

„.Când Walt a inaugurat 
Disneyland, acum 50 de ani, 
pe 17 iulie 1955, el a adus 
lumii un gen total nou de dis
tracție - a început ca o provo ' 
care de a construi un loc un
de persoane de toate vârstele 
și de toate generațiile se pot 
distra împreună. Și acestea 
au dus la transformarea a 
647.360 de metri pătrați de 
livadă pentru portocali într-o 
icoană -culturală pe care o 
numim'Disneyland”, a spus
Michael Eisner, director Walt

il de i este
bare au

Disney.
Prea^ 

acordaj gan$2 dik 
avut câritribiijiiinSJoptante 
in comunitatea hollywoodi- 
ană, dai! și în industria diver
tismentului. '


