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Deva (T.S.) - După ce i-au 
amăgit pe alegători cu promi
siuni și s-au văzut cu votu- 
rile-n sac, parlamentarii hu-

■ Aleșii hunedorenilor 
din Parlament s-au 
remarcat printr-un sin
gur lucru: NEMUNCA
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Fetițele" evazioniste de miliarde

persoane de etnie

iu sustras mai multe bunuri

nedoreni nu s-au sinchisit să 
facă nimic pentru alegători. 
Astfel, conform unui raport 
de monitorizare prezentat de 
Academia de Advocacy (AA), 
majoritatea parlamentarilor 
hunedoreni au avut activitate 
zero. Mai precis singura lor 
activitate a fost să-și încaseze 
salariile de zeci de milioane

plătite din buzunarele hune
dorenilor care așteaptă de la 
aleșii locali să-i scoată din 
mizerie. Cel mai reprezenta
tiv „specimen” de acest fel 
este deputatul PNL de Hune
doara Dan Radu Rușanu ur
mat la „musteață” de depu
tatul PSD loan Timiș, care, 
conform datelor furnizate de

AA n-au făcut absolut nimic! 
N-au avut nici o inițiativă le
gislativă, nici o interpelare și 
nu și-au depus „prețioasa” 
semnătură pe nici o inițiativă 
legislativă! La polul opus se 
află, reprezentantele feminine 
ale județului, deputata Iacob 
Ridzi Monica (PD) și Ionica 
Popescu din partea PC. /p.3

• Schimbări. Medicul generalist Virgil Câr
lan este noul director adjunct al Spitalului 
Județean Hunedoara. Directorul DSP, Dan 
Magheru, afirmă că această numire survine 
în urma demisiei prezentate de fostul direc
tor adjunct al Spitalului. (L.L.)

Avertizare meteorologică
Deva (D.I.) - Prefectura Județului Hune

doara a primit, din partea Administrației 
Națională de Meteorologie (ANM) o 
atenționare meteo prin care se comunică 
avertizarea că vremea se va răci duminică 
și luni în toată țara, iar în majoritatea 
zonelor ar putea cădea precipitații însem
nate. Potrivit atenționării, în cele două zile 
va ploua în cea mai mare parte a țării, 
existând posibilitatea ca, în unele regiuni, 
cantitățile de apă căzute să fie cuprinse 
între 25 și chiar 50 de litri/mp.

■ Amenzile neplătite 
de hunedorencele care 
fac „trotuarul" au ajuns 
la patru miliarde de lei.
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Deva - De la începutul anu
lui și până in prezent, 
polițiștii hunedoreni au emis

aproximativ 1000 de amenzi 
fetelor care fac trotuarul. Va
loarea cumulată a contra
vențiilor se apropie de cinci 
miliarde de lei vechi. Cu toate 
acestea doar 10 la sută din 
valoarea amenzilor sunt 
plătite de fetele prinse în 
poziții indecente. Motivul: 
DGFP nu le poate face nimic. 
Și asta deoarece nu pot fi exe
cutate silit! Pentru că practic,

Devean cercetat de PNA

omă au fost prinse de către
polițiștii hunedoreni după cei

și bijuterii din locuințe- /p-5

gagicile respective nu au nici 
un venit! Astfel, problema 
amenzilor date fetelor care 
fac trotuarul devine un cerc 
vicios.

Polițiștii le amendează, 
fetele nu plătesc apoi ies din 
nou în stradă. Iar, potrivit 
polițiștilor, numărul fetelor 
care se prostituează pentru a- 
și întreține familia devine din 
ce în ce mai mare, /p.3

Donații
Geoagfu (R.I.) - Cen: 

trul Menorah, găzduit în 
incinta Bisericii Refor
mate din Geoagiu, a 
primit de curând o spon
sorizare de aproximativ 
două miliarde de lei 
vechi din partea unei 
asociații creștine engleze 
pentru modernizarea 
acestuia.

Salarii minime in Europa
In perspectiva integrăm în Uniunea Europeans; salariul 
minim din România se situează pe unul din ultimele 
locuri, el fiind calculat la aproximativ 79 de euro.

Salariul

■ Administratorul unei 
societăți e cercetat 
pentru obținerea de 
fonduri pe nedrept.

Deva (M.T.) ■ Administra
torul unei societăți comer
ciale din Deva a obținut fon
duri PHARE nerambursabile, 
în perioada 1999-2001, pentru 
politici regionale și de coezi
une de 39.890 euro. Deși, des
tinația acestora era pentru 
realizarea unui laborator teh
nologic și avea obligația, ca 
în cadrul proiectului să anga-

jeze șomeri, acesta nu a 
respectat destinația fon
durilor și obligațiile contrac
tuale, sumele fiind folosite în 
alte scopuri. Competența de 
soluționare a dosarului penal, 
a fost declinată Serviciului 
Teritorial al P.N.A. de pe 
lângă Curtea de Apel Alba- 
Iulia, iar administratorul este 
cercetat pentru „folosire sau 
prezentare de documente ori 
declarații falșe, inexacte sau 
incomplete care are ca rezul
tat obținerea pe nedrept de 
fonduri din bugetul general al 
Comunității Europene”.

anuală dedicată
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• Avioane ale CIA care transportau persoa
ne bănuite de terorism către țări care practi
că tortura au survolat ilegal de 20 de ori te
ritoriul Danemarcei după 2001. Ministrul da
nez al Transporturilor a recunoscut că terito
riul a fost survolat de mult mai multe ori 
decât au spus autoritățile.

• Mai multe organizații extremiste ope
rează în campusurile universitare din Marea 
Britanie, potrivit unui raport care conține o 
listă de circa 30 de instituții unde au fost 
depistate „grupuri extremiste și/sau teroriste".

Tăriceanu, pus pe schimbări

Sharon se teme
Ierusalim (MF) - Pre

mierul israelian, Ariei 
Sharon, i-a explicat o- 
mologului său britanic, 
Tony Blair, în timpul u- 
nei întrevederi cu oca
zia summitului ONU, că 
se teme să nu fie arestat 
în cazul unei vizite la 
Londra. „Mi-ar plăcea să 
vizitez Marea Britanie, 
dar problema este că, la 
fel ca în cazul generalu
lui Almog, și eu am ser
vit mulți ani în armata 
israeliană”, a afirmat 
Sharon. Un judecător 
britanic a emis, săptă
mâna trecută, la cererea 
unui cabinet de avocatu
ră din. Londra, sesizat 
de Centrul Palestinian 
pentru Drepturile Omu
lui, un mandat de ares
tare pe numele genera
lului israelian în rezer
vă Doron Almog. Ame
nințat că va fi arestat, 
fostul comandant al re
giunii de sud a Israelu
lui a preferat să nu co
boare din avion.

Viktor lușcenko 
(Foto: EPA) 

lușcenko 
dezminte
Kiev (MF) - Președin
tele ucrainean, Viktor 
lușcenko, a dezmin
țit, ieri, informațiile 
potrivit cărora cam
pania sa electorală ar 
fi fost finanțată de 
de miliardarul rus a- 
flat în exil Boris Bere- 
zovski. „Am avut 
fonduri oficiale, care 
au fost verificate șl 
date publicității", de
clarat lușcenko. El a 
răspuns astfel acuza
țiilor formulate de 
Leonid Kravciuk, de
putat al opoziției, ca
re l-a acuzat pe Bere- 
zovski că ar fi finan
țat campania lui luș
cenko. Potrivit dispo
zițiilor legii electorale 
din Ucraina, campa
niile candidaților la 
funcția supremă în 
stat nu pot fi spon
sorizate de cetățeni 
străini.

■ După ce a decis elibe
rarea din funcție a șapte 
secretari de stat, premie
rul promite noi schimbări.

București (MF) - Procesul 
de înlocuire â secretarilor de 
stat va continua în următoa
rele zile, vizate fiind în prin
cipal acele persoane care nu 
cunosc perfect problematica 
europeană sau nu își fac timp 
pentru a se prezenta în Parla
ment, deși au această obliga
ție, a declarat ieri premierul 
Călin Popescu Tăriceanu.

El a precizat că schimbările 
secretarilor de stat se bazează 
pe o analiză în care au fost 
luate în considerare atât cri
teriile strict profesionale, cât 
și modul în care acești demni

Vițlilenti Soldați din Forța de Securitate Internațională (ISAF) patrulează în Kabul, 
capitala Afganistanului. Duminică, 18 septembrie, vor avea loc alegeri legislative în 
Afganistan, ceea ce a dus la creșterea alarmantă a atacurilor rebelilor în zonă. (Foto: epa>

tari, în special cei cu atribuții 
în domeniul integrării euro
pene și al relației cu Parla
mentul, și-au desfășurat acti
vitatea.

în opinia premierului, un 
secretar de stat pentru inte
grare europeană trebuie să 
cunoască perfect dosarele eu
ropene, în timp ce un secre
tar de stat pentru relația cu 
Parlamentul este obligat să 
gestioneze corespunzător acti
vitatea legislativă a unui mi
nister.

Pe baza acestor analize și 
principii, premierul a decis 
înlocuirea secretarilor de stat 
cu o activitate ineficientă.
Lista nu s-a închis

Premierul a precizat că lis
ta secretarilor de stat înlocu-

Premierul Călin Popescu Tări
ceanu (Foto: DAIS)

iți din funcție nu a fost închi
să și că procesul va continua 
în perioada următoare.

Tăriceanu a decis, joi, elibe
rarea din funcție a șapte se

cretari de stat, printre care se 
află și directorul general al 
companiei Apelor Române jși 
președintele Autorității pen
tru Turism.

Secretarii de stat eliberați 
din funcție sunt Cornel Chi- 
riac și Attila Demeter (ambii 
de la Ministerul EconomiQV, 
Dragoș Neacșu (ministerul 
Finanțelor), Radu Popescu și 
Viorel Coifan (ambiiide la 
Ministerul Administrației și 
Internelor), Marius Crivțo- 
nencu (Autoritatea pentru Tu
rism) și Aurel Pană (director 
general la Apele Române).

Premierul a mai hotărât ca 
actualul subsecretar de stat 
de la Ministerul Afacerilor 
Externe, Claudiu Doltu, să o- 
cupe o funcție de secretar de 
stat la Ministerul Finanțelor.

Amenințări 
condamnate

Bagdad (MF) - Consiliul cle
ricilor musulmani, principala 
asociație religioasă sunnită 
din Irak, a condamnat iniția
tiva lui Abu Mussab al-Zarqa- 
wi de a declara un război to
tal împotriva șiiților, pe care 
a considerat-o foarte peri
culoasă.

Clericii sunniți, care au 
lansat din nou un apel în f" 
voarea dialogului cu forțele 
rebele, i-au cerut lui al-Zarqa- 
wi să-și retragă amenințările, 
deoarece acestea pătează ima
ginea Jihadului.

„Șiiții din Irak nu sunt 
responsabili pentru politica 
sectară a guvernului. Ei nu 
sunt responsabili pentru 
operațiunea de la Tall Afar”, 
au precizat clericii sunniți.

Aproximativ 6.000 de mili
tari irakieni și 4.000 de mili
tari americani desfășoară' q. 
operațiune de amploare în, 
localitatea Tall Afar, bastion 
al rebelilor situat în apropie
re de frontiera cu Siria.

Atentat în nordul Irakului
•Kirkuk (MF) - Un atentat sinucigaș cu 

mașină-capcană a fost comis, ieri, în fața 
unei moschei șiite din Tuz Khurmatu, sol- 
dându-se cu opt morți și 20 de răniți, a in
format o sursă medicală, citată de AFP.

Anterior, o sursă din poliție a declarat 
că atacul s-a soldat cu cinci morți și 19 ră
niți, dintre care 17 sunt în stare gravă.

„Ne-au fost aduși opt morți și 20 de ră
niți”, a precizat medicul Hussein Aii Has
san, de la spitalul local.

„Atacul cu mașină-capcană i-a vizat pe 
șiiții care ieșeau din moscheea Al-Rasul al- 
Adam”, a spus colonelul Azad Abdallah.

Patru atacuri cu bombă
Vladikavkaz (MF) - Patru 

atacuri cu bombă, care au 
vizat un tren, un grup de 
militari și un tribunal, au 
fost comise în Osetia de 
Nord și Ingușetia, două 
persoane fiind rănite, au 
anunțat, ieri, autoritățile 
din cele două republici.

Un vehicul militar a tre
cut joi seară peste un dis
pozitiv explozibil, în apro
piere de Nazran, capitala 
Ingușetiei, doi militari ai 
forțelor speciale fiind ră

Raportul de țară, în cea 
mai mare parte pozitiv

Țintit Un polițist irakian stă de pază în 
apropierea unui vehicul în flăcări, pe o șo
sea din Bagdad. Conform martorilor ocu
lari, forțele americane au deschis ieri focul 
asupra camionului, din motive necunoscu- 
te; (Foto: EPA)

București (MF) - Președin
tele executiv al PD, Adriean 
Videanu, a declarat, ieri, într- 
o conferință de presă, că ra
portul de țară referitor la Ro
mânia, pe care Comisia Euro
peană îl va da publicității în 
luna octombrie, va fi „în cea 
mai mare parte pozitiv”.

Videanu a precizat că face 
această afirmație pe baza in
formațiilor existente până în 
acest moment la nivelul insti
tuțiilor cu atribuții directe în 
procesul de aderare a Româ
niei la UE, cum ar fi Ministe
rul Integrării Europene și ne- 

niți. O a doua explozie a 
provocat deraierea unui 
tren marfar la ora locală 
02.00, între Maiskoe și Kan- 
tișevo, la frontiera admin
istrativă dintre Osetia de 
Nord și Ingușetia.

Mai târziu, la ora locală 
07.00, o bombă de putere 
mică, dar care conținea 
fragmente metalice, a ex
plodat în apropierea unui 
tribunal din Nazran. Defla
grația a provocat pagube 
materiale minore.

gociatorul-șef cu UE.
Raportul de monitorizare 

din octombrie al Comisiei Eu
ropene va fi detaliat, echili
brat și corect și nu va conține 
Judecăți definitive” privitoa
re la evoluția României spre 
aderare, a declarat, joi, minis
trul Integrării Europene, An
ca Boagiu.

„Raportul va prezenta pro
gresele pe care le-am înregis
trat până acum, dar va evi
denția și domeniile în care 
eforturile pentru integrare 
trebuie intensificate”, a subli
niat Boagiu.

Dialogul cu Iranul, 
reluat la ONU
■ Dosarul nuclear irani
an și terorismul au fost 
în centrul dezbaterilor la 
Națiunile Unite.

New York (MF) - Țările eu
ropene au relansat dialogul 
cu Iranul în ceea ce privește 
programul nuclear al regimu
lui de la Teheran, în timp ce 
liderii mondiali și-au reafir
mat dorința de a lupta împo
triva terorismului, joi, în cea 
de-a doua zi a summitului 
mondial ONU de la New York.

Miniștrii de Externe fran
cez, britanic și german au a- 
nunțat, în urma discuțiilor 
avute cu omologul lor irani
an, că vor avea o întâlnire cu 
președintele Mahmud Ahma
dinejad pentru a discuta pro
gramul nuclear iranian.

Reuniunile, avute pe mar
ginea summitului Națiunilor 
Unite, se vor desfășura în pre
zența secretarului general al 
ONU, Kofi Annan, și a înaltu
lui reprezentant UE pentru 
politică externă, Javier Sola
na.
Reuniunea AIEA

Totodată, luni va avea loc 
la Viena și reuniunea Agen

ției Internaționale pentru E- 
nergie Atomică (AIEA) care 
va stabili dacă dosarul nucle
ar iranian va fi trimis Consi
liului de Securitate pentru 
stabilirea de eventuale sancți
uni împotriva Teheranului.

Dezbaterile au fost cantona
te în jurul problemei teroris
mului. Președintele rus, Vla
dimir Putin, a declarat că 
„Națiunile Unite și Consiliul 
de Securitate trebuie să fie 
principalul centru de coor
dinate a cooperării interna
ționale în lupta pentru com
baterea terorismului, succeso
rul ideologic al nazismului”.

* 
Președintele iranian Mahmud 
Ahmadinejad (Foto: epa)
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Aleșii noștri freacă menta!• Dosare penale. Polițiștii hunedoreni au 
soluționat până în prezent 28 de dosare 
penale cu un prejudiciu de 13 miliarde lei, 
din care 3 cauze penale complexe de natură 
economico-financiară cu un prejudiciu de 
11,5 miliarde lei, iar 2 din dosare, din 
motive obiective, se află în curs de 
soluționare. (M.T.)

Vai de normele 
noastre!
Daniel I. Iancu_____________
danlel.ijncu4informmedia.ro

Din zi în zi, ăia din UE care, vorba 
ceea, nu mai știu ce-i grija zilei de 
mâine și deci au timp liber destul să cugete 

la prostii, mai găsesc câte-o chichiță cu care 
să-ne-nspăimânte. Bunăoară, vă aduceți 
aminte ce panică au semănat cu zvonul cela 
că bietul țăran nici măcar de țuica făcută la . 
el în ogradă nu se mai poate bucura. Și tot 
cam pe-atunci au încercat să-l facă pe rumân 
să -nu mai fugă, de Sfântu' Ignat, cu baltagu' 
după godăceii ce se-nvârt disperați în jurul 
cozilor tirbușonate! Ci, cu tact și bunătate 
occidentaliste, le-au recomandat alor noștri să 
adoarmă întâi viitorii caltaboși și slăninuța 
încă umblătoare, și abia apoi să se dedea la 
crime împotriva porcinității...

A u urmat după cum se știe alte norme 
/Vnenormale. Caprele să poarte cercei, 

iar caii să fie confecționați din componente 
de calculatoare. Găinile să se oueze ouă 
ștampilate. Nu orice vițel poate tinde spre 
statutul de taur, decât dacă vrea UE, însă nici 
ca vacă nu prea ai mare mulțumire în ziua 
de azi, că se-apucă ăștia să mulgă de pe tine 
douăj'de kile de lapte pe zi... Nu știu ce au 
ăștia cu porcii, da' pe lângă faptul că tre' să 
le cântăm prohodul înainte de trecerea la 
cele veșnice și culinare, acum va fi nevoie 
să-i socializăm înainte de a-i beli de șoricL 
Mai precis să le fie asigurate cocini euro
pene, unde să se poată vedea clar porc pe 
porc. în aceeași ordine de idei, cică e musai 
să facem ceva și cu cimitirele noastre, care-s 
numai pe jumătate cât ar trebui să fie. Ca 
suprafață, nu ca număr de locuitori... Sper!

■ Dacă unii au peste 
20 de inițiative legisla
tive, 50% dintre hune
doreni nu au nici una!

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.stroiaeinformmedla.ro

Deva - Vă mai amintiți, 
înainte de alegeri, cum 
umblau prin județ candidații 
la fotoliile parlamentare? 
Cum strângeau mâni mur
dare și se pupau de zor cu 
babele satului doar, doar le-o 
smulge o ștampilă? Și cum ne 
explicau ei nouă, ce lapte și 
miere va curge peste județul 
Hunedoara? Ei bine raportul 
de monitorizare al Academiei 
de Advocacy, ne lămurește 
cum stau lucrurile de când 
ne-am trimis reprezentanții 
în Parlament. Astfel, în cele

Prostituate de lux și „traseiste"
■ O prostituată din 
Deva are de plătit 
amenzi de peste 500 
de milioane de lei.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.slroia4informmedia.ro

Deva - Există o mare dife
rență între prostituție și în
treținerea de raporturi sexu
ale pentru obținerea de fo
loase materiale. Pracțic, pros
tituția este un cumul al amen
zilor primite pentru obținerea 
de bani cu scopul de a-și 
asigura cele necesare traiului. 
„O femeie prinsă în timp ce 
întreține raporturi sexuale, 
dar care are o sursă stabilă 
de venit, nu poate fi consi

Suntem departe de gripa aviară!

Agențî de dezvoltare locală
Deva (L.L.) - Pentru dezvoltarea durabilă 

J a comunităților avem nevoie nu doar de fon
duri de finanțare ci și de anumite persoane 
capabile să elaboreze strategii locale de dez
voltare și să atragă fondurile necesare rea
lizării acestor strategii. Centrul de Resurse 
Timișoara - promotorul proiectului, se 
adresează în primul rând funcționarilor 
publici din cadrul aparatului administrativ 

___ rural, persoanele care ar urma să ocupe 
aceste posturi fiind instruite încât să poată 
atrage finanțări europene și să promoveze, 
în mod eficient, proiecte sociale și econo
mice. Rolul agentului de dezvoltare este de 
a încuraja, mobiliza și evidenția comuni
tatea, sursa umană fiind cea care valori
fică celelalte resurse ale comunității.

Deva (L.L.) - Cu „ajutorul” 
păsărilor migratoare gripa 
aviară ar putea ajunge pe 
meleaguri hunedorene, dar 
Direcția Sanitar-Veterinară 
Hunedoara spune că deocam
dată nu există pericolul izbuc
nirii unei epidemii la nivelul 
județului. Dacă nenorocirea s- 
ar întâmpla, peste 1,5 mi
lioane de păsări ar trebui sa
crificate.

Gripa aviară se transmite 
în primul rând prin manipu
larea dejecțiilor și avantajul 
nostru este că nu avem aglo
merații de păsări, majoritatea

Caricatură de Liviu Stănilă

LUNI
Aflăm că președintele 

Băsescu, în cămașă por
tocalie, a trecut pe la 
Țebea. Aici, în lipsă de 
ocupație, a plantat un 
gorun, mai ales că cele
brul gorun al lui Horea 
a dat ortu’ popii. După 
care s-a amuzat teribil 
atunci când SPP-ul le-a 
dat la gioale ziariștilor 
hunedoreni care încer
cau să obțină o părere 
a șefului statului despre 
trăitul bine. La modul 
în care se trăiește pe 
aici ar fi bine ca 
președintele să-și antre
neze gărzile de corp să 
dea la gioale unui județ 
întreg.

Un par pentru ziariști Agricultură ca la noi... Cu dinții-n batistă Avem ISPA, n-avem PHARE

Dan Radu Rușanu Liviu Almășan Cosmin Nicula Gheorghe Firczak

câteva luni de muncă, depu
tatul Cosmin Nicula, a avut 
o singură întrebare și a sem
nat o inițiativă legislativă. 
Independentul Liviu Almășan 
a avut patru întrebări iar Fir
czak Gheorghe reprezentantul 
UCRR și-a pus semnătura pe- 
0 inițiativă legislativă. Nici 
senatorii de Hunedoara n-au

derată prostituată, afirmă Ion
ică Dinu, inspector principal 
în cadrul IPJ Hunedoara. 
Acesta este unul dintre mo
tivele pentru care fetele sur- 

W....................................
Este un cerc 
vicios. Noi le 
amendăm, iar a 
doua zi sunt din 
nou în stradă

loNică Dinu, 
INSPECTOR PRINCIPAL.

prinse pe DN sunt amendate 
contravențional. Ca să dove
dești că fata respectivă se 
prostituează trebuie să de
monstrezi că obținerea de 

efectivului de păsări fiind 
concentrat în gospodăriile 
populației.

„Pentru împiedicarea pro
ducerii unui adevărat ma
sacru în rândul păsărilor de 
curte, în caz de îmbolnăvire 
cu gripa aviară, medicii din 
cadrul Circumscripțiilor San- 
itar-Veterinare județene au la 
dispoziție toate tehnicile de 
diagnostic. în cazul în care 
apar pierderi colegii sunt 
pregătiți să ia măsurile pro
filactice necesare”, spune 
purtătorul de cuvânt al DSV 
- Hunedoara, Aurel Perian. 

MARȚI
Așa cum era de aștep

tat, agricultura se pre
gătește s-o ia rău de tot 
pe arătură. Asta după 
ce, în mărinimia noas
tră, Guvernul s-a hotă
rât să aloce 200 mid. lei 
vechi, pentru culturi 
exotice. De să rămână 
țăranul mască atunci 
când l-o întreba inspec
torul agricol cum merge 
golomățul sau ghizde- 
iul. Dacă tot trăim ca-n 
țările africane, e de 
așteptat ca următoarele 
subvenții să se dea pen
tru creșterea bananelor 
și a portocalelor. Să fim 
și noi o țară bananieră 
cu acte-n regulă!

MIERCURI
Dacă te apucă du

rerea de măsea în toiul 
nopții, și ești devean, 
nu căuta vreun stoma
tolog că n-ai nici o 
șansă. Cabinetele par
ticulare simt ocupate de 
clienții programați, iar 
de durerea ta... îi doare- 
n cot. E adevărat că 
atunci când devin 
medici, tipii ăștia depun 
un jurământ al lui 
Hipocrat. Da' cine stă să 
se uite-n gura unuia 
care-a murit acum nu 
știu câte mii de ani! Ce, 
pe vremea aia exista 
șpaga?

JOI
Ceea ce n-a reușit 

Marcel Florea din Lăpu- 
giu de Sus în 3 săptă
mâni a reușit prefectul 
Vladu în 5 minute: să 
obțină un nenorocit de 
extras CF care ba era 
ba nu era. Cum a reușit 
nea prefectu' treaba 
asta? Simplu: 3 sunat la 
șefii ăia mari și i-a 
anunțat că-i zboară. în 
acest context, ar fi cazul 
ca toți hunedorenii să- 
și schimbe numele de 
familie în familia Pre
fectu'. Și înainte de a se 
prezenta la vreun ghi
șeu să sune și să spună: 
„La telefon Prefectu'. Și 
vă ia... pe toți dacă...”

făcut mare brânză. PNL-istul 
Viorel Arion, asemeni PSD- 
istului Adrian Păunescu și 
PRM-istului Viorel Duca au 
avut câte o inițiativă legisla
tivă! Repetentul clasei politice 
este fără doar și poate depu
tatul PNL Dan Radu Rușanu, 
care pur și simplu nu a făcut 
nimic! Ca și modele de com

bani, prin raporturi sexuale, 
a devenit un obicei. Și că 
femeia respectivă nu are nici 
o altă sursă de venit. Acesta 
este motivul pentru care 
foarte puține fete au dosare 
penale pentru prostituție”, 
susține Ionică Dinu.

Recordul în privința amen
zilor îl deține o deveancă. 
Aceasta are peste 500 de mi
lioane de lei vechi de plătit 
DGFP Hunedoara. în plus 
există foarte multe prostitu
ate de lux a căror îndeletni
cire este foarte greu de dove
dit. Acestea frecventează 
hotelurile din județ și vin 
însoțite de persoane „alese” și 
e foarte greu să dovedești că 
fata respectivă va primi bani 
pentru „munca” depusă.

Autostrada se va construi!
Deva (L.L.) - „Consiruc- 

ția autostrăzii Arad - Deva 
- Sibiu va începe în martie 
2006, acest lucru presupu
nând și ridicarea a 4 
poduri peste râurile Mureș 
și Strei” spune prefectul 
Cristian Vladu. înainte de 
începerea lucrărilor este 
nevoie însă de găsirea și 
alocarea fondurilor nece
sare pentru despăgubirea 
proprietarilor de teren ce 
vor fi afectați de con
strucția autostrăzii, acest

ACTUALITATE /3

parație, Gheorghe Funar a 
avut 27 de inițiative legisla
tive, Dinescu Valentin depu
tat de Timiș a avut 17, iar 
exemplele pot continua. în 
aceste condiții nu ne este 
greu să ne întrebăm: la ce ne 
folosiți domnilor parlamen
tari? Că de scumpi sunteți ai 
naibii de scumpi!

Moartă în tren
Deva (M.T.) - O femeie 

de 70 de ani a fost găsită 
moartă, într-un vagon al 
trenului accelerat 1622, 
care circula pe ruta 
Timișoara - București. 
Polițiștii Postului de 
Poliție TF Deva au găsit- 
o pe Toma L., de 70 ani, 
din Predeal, în vagonul 
numărul 4 al trenului 
accelerat. Din primele 
verificări efectuate de 
polițiști și medicii legiști 
a rezultat că victima a 
decedat în urma unui 
infarct miocardic. Cer
cetările continuă pentru 
stabilirea exactă a îm
prejurărilor în care a 
decedat femeia.

lucru fiind independent de 
voința autorităților admi
nistrației locale.

Asigurările date de pre
fect sunt încurajatoare, dar 
datele spun că România a 
construit în ultimii 15 ani 
doar 100 km de autostradă 

r ceea ce înseamnă cel mult 
7 km/an, iar la ora actuală 
contractul cu firma con
structoare se renegociază. 
Potri-vit strategiilor elabo
rate mai avem de constru
it 1.800 de kilometri.

VINERI
Dacă Mircea Moloț se 

laudă că nu a pierdut 
ISPA iată că tot am 
pierdut ceva: proiectul 
PHARE care urmărea 
punerea în valoare a 
cetăților din Munții 
Orăștiei. Și cică, gre
șeala aparține MIE care 
nu s-a încadrat în eta
pele prevăzute în con
tract. Dacă stăm și ne 
gândim bine, ce nevoie 
avem noi de pune-rea în 
valoare a cetăților daci
ce? Păi de treaba asta 
nu se ocupă mafia auru
lui? Mai ales că acum 
sunt cercetați în stare 
de libertate. Adică au 
timp de ceva săpături.

danlel.ijncu4informmedia.ro
tlberlu.stroiaeinformmedla.ro
tiberiu.slroia4informmedia.ro
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7:00 Ceasul deșteptător 
Emisiune interactivă de 
divertisment și 
informații

820 Teleshopping
8:30 Desene animate: 

G3 Clubul Disney
920 Mic, da' voinic
9:50 Ora poveștilor 

1045 Primele zile 
11:15 Desene animate 
11:45 Agenda Festivalului și 

Concursului Interna
țional George Enescu 

12:00 Marcă înregistrată (r) 
12:50 Orizont 2007 
13:45 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport
14:00 Jurnalul TVR 
14:15 Parteneri de weekend 
14:50 Ochiul magic 
15:20 Nunta din poienile de 

sub munte
16:00 Burlacii (r)
17:00 Expediție în necunoscut 

(r)
17:30 Spectacolul 

lumii (r)
18:00 Telencidopedia 
19:00 Jurnalul TVR Meteo

Sport

6:30 Mihai Viteazul, partea 
li a doua (r)

830 Uriașul Hany, episodul
03

9:00 Toonsyivania, episodul
11

9:30 Micul uriaș
H (aventuri, SUA 1996).

Cu: Matt McCoy, 
Stephen Furst, Ross 
Mallinger, P.J. Soles, 
Kenneth Tigar 

1130 Promotor. Cu Roxana
Ciuhulescu

12:30 Magazin UCL 
12:55 Știrile ProTv 
13:00 0 afacere

, . efervescentă (comedie, 
SUA, 2002). Cu: Danny 
Smith, Brandon Quinn, 
Kevin Jubinville, Jons 
Jarsky

15:00 Fiica lui d'Artagnan
B (aventuri, Franța, 1994). 

Cu: Sophie Marceau, 
Philippe Noiret, Claude 
Rich, Sami Frey

18:00 Tu ești,
tu câștigi!

19:00 Știrile ProTv. Sport Vre
mea

730 Gillette 
World Sport 

8:00 Desene
[3 animate: Jetix.

Jim Button. Prințesa Sis
si

10:00 Casa de 
piatră 

10:30 Roata 
de rezervă

: 11:00 Nava spațială Odyssey 
0 (seria, Statele Unite ale 

Americii)
12:00 îngerul
0 păzitor

13:00 Știri 
13:15 Tenis: BCR

Romanian Open - semi
finale

16:00 Vivere - A trăi cu pasi- 
0 une

; 1820 Săptămâna 
financiară

18:50 Sport 
19:00 Observator cu

Gabriela Vrânceanu 
Firea. Sport. Meteo Cele 
mai proaspete știri fin 
țară și de peste hotare 
numai la știrile observa
torului

6.30 Câinele (dramă,
13 Argentina, 2004)

7:35 Agenda (comedie,
0 SUA, 1990)
920 Dragoste nebună
13 (comedie, SUA, 2003)

11:00 Primele 20 de milioane 
fii (comedie, SUA, 2002)

12:45 Hidalgo (acțiune, SUA, 
a 2004)

15:00 Joey-Ep. 1 - Pilot
15:30 Joey - Ep. 2 - Joey și 
0 studentul

15:55 Joey - Ep. 3 - Joey și 
0 petrecerea

16:20 Joey - Ep. 4 - Joey și 
0 clubul de carte

16:45 Joey-Ep. 5-Joey și 
0 furtuna perfectă

17:10 Joey - Ep. 6 - Joey și 
0 Nemesis

17:35 Joey - Ep. 7 - Joey și 
0 soțul

18:00 Joey - Ep. 8 - Joey și 
0 fata de vis 1

18:25 Joey - Ep. 9
18:45 Joey - Ep. 10
19:10 Joey-Ep. 11
1935 Spy Kids 3-D: Sfârșitul 

H jocului (aventuri, SUA, 
2003)

20:00 Surprize, surprize...
7 ani de SURPRIZE 
de neuitat - 
întinerește odată cu 
noi! Prezintă Andreea 
Marin 

23:00 Jurnalul TVR Meteo
Sport 

23:15 Agenda
Festivalului și Concursu
lui Internațional George 
Enescu 

2330 Profesioniștii 
030 Proiect Vrăjitoarea 
t3 (suspans, Statele Unite 

ale Americii, 1999). Cu: 
Heather Donahue, 
Michael Williams 

250 Jurnalul TVR. Meteo.
Sport (r)

330 Puterea 
f 2 dragostei (dramă, 

Statele Unite ale 
Americii, 2001) 

5:00 Nunta din poienile de 
sub munte

535 Destine 
0 secrete

625 Teleshopping

20:30 în căutarea comorii
11 pierdute (acțiune, Sta

tele Unite ale Americii, 
2003). Cu: Stephen 
Baldwin, Nicolette She
ridan, Coby Ryan Mc- 
Laughin, Hannes Jae
nicke, Jerry Doyle, Mark 
Chrispopher Lawrence. 
Departe, în exoticele 
insule din Caraibe, o 
comoară fabuloasă este 
îngropată din timpuri 
legendare, ațâțând 
imaginația aventurierilor 
din toată lumea.

22:30 Sport sângeros
O (acțiune, SUA, 1988). 

Cu: Jean-Claude Van 
Damme, Donald Gibb, 
Leah Ayres, Norman 
Burton

030 în căutarea comorii 
f 3 pierdute (r)

230 Sport sângeros (r) Cu: 
g Jean-Claude Van 

Damme, Donald Gibb
430 Chestiunea zilei (r) 
530 Micul uriaș (r)

îfr 1 Blackjack (acțiune, 
«i Statele Unite ale 

Americii 1998). Cu: 
Dolph Lundgren, Kate 
Vernon, Philip MacKen- 

‘ . zie. Jack Devlin, fost 
serif, actualmente body
guard, îsi oferă serviciile 
de protectie celui mai 
darnic ofertant.

22'30 Al 13-lea războinic 
{3 (acțiune/aventuri, Sta

tele Unite ale Americii 
1999). Cu: Antonio Ban
deras, Omar Sharif, 
Albie Woodington. Tea
ma stăpânește... 
Roagă-te să scapi cu 
viață ! Un om obișnuit 
pleacă într-o călătorie 
extraordinară !

030 Push, Nevada 
130 Concurs interactiv 
230 Observator 
3:30 Roata de 

rezervă (r)
450 Nava spațială (r) 
5:00 îngerul păzitor (r) 
650 Vivere (r)

21:0 Ultimul samurai (acțiune, 
U Statele Unite ale

Americii, 2003). Cu: Ken 
Watanabe, Tom Cruise, 
Masato Harada, 
Masashi Odate, Billy 
Connolly, Tony Gold- 
wyn. Regia: Edward 
Zwick

23TD Vanilla Sky (dramă, 
Statele Unite ale 
Americii, 2001). Cu: 
Tom Cruise, Penelope 
Cruz, Cameron Diaz, 
Kurt Russell, Jason Lee, 
Noah Taylor. Regia: 
Cameron Crowe

1l5 Equilibrium (SF, SUA, 
2002). Cu: Christian 
Bale, Dominic Purcell

330 Dicționarul din alcov
13 (romantic, Statele Unite 

ale Americii, 2003). Cu: 
Jessica Alba, Brenda 
Blethyn, Bob Hoskins, 
Hugh Dancy, Emily Mor
timer

520 Cinema, cinema, cine
ma. Episodul 38

0430 Moștenitoarea (r) 04:45 
Pasiuni (reluare) 0530 Expres 
TV 06:00 Bugetul meu (reluare) 
06:30 Jurnalul TVR (reluare) 
07:00 Pescar hoinar (reluare) 
07:30 Top sport 08:00 
Teleshopping 08:30 Euro-Dis- 
pecer 08:35 Universul 
cunoașterii 09:00 Arca lui Noe 
09:30 Sabrina (serial) 10:00 
Natură și aventură 1030 Oala 
sub presiune 12:00 Televiz
iunea, dragostea mea 13:00 
Agenția de plasare 14:00 Mira
cole (serial) 15:00 Via sacra 
16:00 Aventuri secrete (serial) 
16:30 Euro-Dispecer 1635 Jur
nalul TVR 1730 Fotbal: Sportul 
- FC Național 19:00 Volei: 
România ■ Croația 2030 Amy 
(film serial) 21:30 Jurnalul TVR 
22:00 Lady Randolph Churchill 
(Anglia, 1974) 23:00 Inamicul 
statului (thriller, Statele Unite 
ale Americii, 1998) 01:15 
Nemuritoarea (film serial) 0205 
Muzica la maxim 03:00 Fotbal: 
Sportul - FC Național (reluare)

09:15 Tom și Jerry show 0945 
Teleshopping 10:00 Pokemon 
11:00 Descoperă România 
11:15 T eleshopping 1130 Viața 
la Casa Albă 12:30 Mega-star: 
Ashley Judd 13:00 Teleshop
ping 13:15 Surorile (r) 14:00 
Amen (dramă, coprod., 2002) 
16:00 Cheers 17:00 Lupta cu 
istoria 19:00 Telefonul de la 
miezul nopții 20:00 întâlnirea 
22:00 Profiler 23:00 Saturday 
Night 0030 Clanul Soprano

07:00 Teleshopping 0730 De
sene animate 0830 Aventuri cu 
Bob 0930 Sheena (s) 1030 Ori
zonturi europene 10:30 Puzzle 
theea 11:00 Sport, dietă și o 
vedetă 1130 Tele RON 1230 
The Temptations (muzical, SUA) 
Partea a doua 1430 Aventurile 
familiei Vijelie (r) 1530 Schimb 
de mame 16:30 Săptămâna 
nebună (r) 17:30 Viață de 
vedetă (d) 18:00 Focus 1930 
Guinness - Lumea recordurilor 
20:00 Soldatul universal 2230 
Poliția în acțiune (r) 23:00 
Trădați în dragoste (r) 00:00 
Iubire de vânzare 02:00 Focus 
(r) 03:00 Guinness

0530 Ruth Rendell - Front Seat 
(r) 0630 Detectivi în paradis (r) 
0730 Teleshopping 0830 Pro
gramul de știri N241030 Insu
la copiilor 10:15 Martin Mys
tery 1030 Insula copiilor 11:30 
Raven 12:00 Peripeții de 
vacanță 13:00 La revoluție în 
2 CV. (comedie, Italia , 2001) 
1530 Jocul de-a spionii (SUA, 
1984) 17:00 Sare și piper cu 
Stela și Arșinel 1830 24 de Ore 
Național TV 19:10 Sport 
Național TV 19:45 Jara Iu' 
Papură Vouă 20:00 Crimă 
nepedepsită 22:00 Pe viață și 
pe moarte 00:00 Emmanuelle 
(r) 0130 Crimă nepedepsită (r) 
03:00 Pe viață și pe moarte (r)

04:00 Muzica de acasă 0530 
îndoiala (s) 05:45 Poveștiri 
adevărate (r) 06:15 Micuțul Fri- 
jolito 08:15 Culoarea păcatu
lui (r) 09:15 Uzurpatoarea (s) 
11:15 Mama vitregă 13:15 Va
lentina, grăsuța mea frumoasă 
(s) 14:15 Legături de familie (r) 
15:30 Sărmana Maria 1730 
Poveștiri adevărate 18:05 Vre
mea de acasă 18:10 Inocență 
furată 19:00 Pariul iubirii (s) 
20:00 Confesiuni cu Viviana 
Gibelli 21:00 Culoarea păcatu
lui 2230 Shakira la Otro Rollo 
2330 Legături de familie 0030 
Poveștiri adevărate 0130 Otro 
Rollo 0230 Shakira

06:00 Realitatea de la 06:00 
08:45 No comment 09:00 Real
itatea de la 09:00 10:45 Ziarul 
realității 11:15 Pet Club 1230 
Realitatea de la 12:00 13:15 
Autoshow 14:00 Realitatea de 
la 14:00 14:45 Filiere 15:15 
Regizorii documentarului româ
nesc 16:00 Realitatea de la 
16:00 17:15 Omul și cartai 
1830 Realitatea de la Itfilț? 

1845 Filiere 1930 Jurnal 2030 
Realitatea de la 20:00 20:15 O 
tură de aventura (r) 2230 Real
itatea de la 22:00 22:15 Parfum 
de glorie 23:15 Uri m3 de cul
tură 00:00 Realitatea de la 
00:00 01:15 Parfum de glorie

ilmospoRi
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10:00 Emisiuni pentru copii 
12:05 TS - Corner 12:30 Ce, 
unde? 1330 Știri, meteo 13:05 
A iubi e necesar 13:55 Omul- 
pod 14:15 Delta 14:40 Secolul 
nostru (d) 15:10 Hotelul inim
ilor (s) 16:40 Timi 17:00 Știri 
17:05 Căsătorie mixtă 17:15 
Agora maghiară 17:45 Tele- 
sport 19:30 Agora maghiară 
2030 Luxor-show 2030 Jurnal, 
sport, meteo 2135 Loto 21:15 
Jack și Bobby (s) 22:05 Dirty 
Dancing 23:50 Știrile serii 
24:00 Agora maghiară

07:00 Matineu TV2 10:20 
Lumea sălbatică (d) 12:20 Sfat
ul casei 12:50 TotalCar (maga
zin) 1325 Trăiește-ți viața încă 
o dată! (f) 14:20 Pacific Pal
isades (s) 1525 Karen Sisco (s) 
16:25 Vrăjitoare fermecătoare 
(s) 17:25 Stargate (s) 18:25 
Comisarul Rex (s) 1930 Știri, 
meteo 20:00 Magellan. Călă
torie științifică în jurul Pămân
tului 2030 Activity show 21:10 
Cutremur la New York (cata
strofă, SUA, 1999). Cu: Tom 
Skerritt, Erika Eleniak, Sharon 
Lawrence, Charles Dutton, Lisa 
Nicole Carson 00:20 Rechinii 
deșertului 0225 Fastlane (s)

0730 Detectivii ultimei șanse - 
Legenda lui Big Foot 08:00 Cal
endar ecumenic 08:30 Tele
shopping 09:00 Marș forțat 
10:00 La limită 10:30 Vis de 
vacanță 11:00 Charlie Law
rence, un haios pe dos (r) 1130 
Jet set - best of 12:00 Fan X 
13:15 Fashion (r) 1345 Highlife 
(r) 1430 Pasul Fortunei (r) 1630 
Lege și Ordine (r) 18:00 Brief
ing. Știrile săptămânii cu Adri
ana Muraru 19:00 Știri 19:15 
Vizuina leului 2030 Anunț la 
Mica publicitate 22:00 Lupta 
pentru onoare (război, coprod., 
2000) 0030 Știri (r) 00:15 NYPD 
Blue 01:15 Lupta pentru onoare 
02:45 Armata chineză

10:15 Raliuri: CM - Raliul Marii 
Britanii (r) 10:45 Fotbal: Liga 
Campionilor. Faza grapelor (r) 
12:00 Tenis: Turneul masculin 
de la Beijing, China (live) 1330 
Folbal: Top 24 (r) 1430 Tram- 
polin: CM, în Olanda (live) 1530 
Motocros: CM, în Irlanda. Clasa 
Motocros 1 (live) 16:00 Moto- 
cidism: Mastersul de anduranță 
- Bol d'Or, în Franța 17:00 
Ciclism: Turul Spaniei (live) 
18:15 Motocros: CM. Clasa 
Motocros 1 19:00 Trampolin: 
CM (live) 20:00 Motocidism: 
Mastersul de anduranță 20*45 
Curse de mașini: CM de turisme 
2130 Raliuri 2230 Folbal 01:00 
Raliuri 0130 Știri

TTV SPORi

05:15 Pasiunea lui Ayn Rand 
(dramă, SUA, 1999) 07:00 
Călătorie spre centrul Pămân
tului 08:45 Câinele din 
Baskerville 10:30 Cântece de 
dragoste (dramă romantică, 
SUA, 1999) 12:15 Dublă 
urmărire 14:00 Providence (s) 
14:45 Călătorie spre centrul 
Pământului 1630 Câinele din 
Baskerville (polițist, Canada, 
2000, r) 18:15 Cântece de 
dragoste 20:00 Providence (s) 
2130 Orașul distrus 22:45 Lege 
și ordine: Intenții criminale (s) 
2345 Taggart: filozofia crimei 
0145 Trădarea încrederii 03:15 
Lege și ordine

0730 Fotbal, Liga Campionilor 
Villarreal - Manchester United, 
Chelsea - Andedecht 1130 Fot- 
bal, Divizia B: Intergaz - U. Cre 
iova. Rapid 2 - Petrolul Ploiești^1' 
14:30 Campionatul German de 
Turisme: Etapa a IX-a (live) 
16:00 Rugby Total1630 Box 
profesionist: Lorzii Ringului: 
Best of K017:00 Handbal mas
culin: Dinamo - Steaua (live) 
1830 Știri 19:00 Campionatul 
European de Baschet Masculin: 
Lituania - Croația (live) 21:00 
Super Spania (live) 23:00 Super 
Spania (live) 01:00 Știri 0130 
Fotbal Champions League: Vil
larreal - Manchester United

7:00 Universul credinței 
830 Dr r > animate Clubul 
0Di- ,

9:20 C ,3 
0 fan’’ utică

9:50 Pt- ie ioniștii (r) 
10:45 Ag._ ja

Festivalului și Concursu
lui Internațional 
.George Enescu*

11x1 viața satului 
13:00 Agenda

jiolitică
14.J0 Jurnal TVR

Sport Meteo
14:15 Dănutz s.r.l. Cu Dan 

Bitman
16:00 Holograf - 

Pur și simplu Making of 
al turneului susținut de 
trupă în 2003

17:00 Tezaur foldoric 
Unele din cele mai fru
moase momente ale 
emisiunii

18:50 Tragerile loto 
6-49 și Noroc 
Omologarea

19:00 Jurnalul 
TVR Cele mai proaspete 
știri

20:00 Minutul 91 Cu Vlad 
enăchescu

20:15 Folbal: Steaua - 
Dinamo, In Divizia A

23-^ Jurnalul TVR Sport 
23:15 Agenda Festivalului 

și Concursului 
Internațional .George 
Enescu'

2330 Gara .», iuu% 
030 M c-dejunul campi- 

ș j onilor (comedie neagră. 
Statele Unite ale 
Americii, 1999) Cu: 
Bruce Willis, Albert 
Finney, Nick Nolte, Bar
bara Hershey, Glenne 
Headly, Lukas Haas. 
Dwayne Hoover (Brace 
Willis) este un respectat 
om de afaceri și chipul 
lui zâmbitor radiază pe ' 
posturile de televiziune 
și panourile publicitare 
din Midland City.

230 Jurnalul TVR (r) 
325 Proiect Vrăjitoarea 
4:55 Sănătate pentru toți (r) 
520 Universul credinței (r)

7:00 O afacere 
B efervescentă 

8:30 Uriașul Harry 
9:00 Baby Looney Tunes 
9:30 Toonsyivania

10:00 Prințesa Odette (ani-
Q mație, SUA, 1998) 

11:00 Parte de carte 
12:00 Profeții despre trecut 
12:50 Știrile PRO TV 
13:00 Xena, prințesa
0 războinică

14:00 De ce a dispărut Sher- 
H gat? (dramă, Marea Bri- 

tanie, 1999)
16:00 în rol de avocat (come- 

Q die, SUA, 1997) Cu: 
Michael Richards, Jeff 
Daniels, Charfize 
Theron. O simplă dis
tracție poate conduce la 
o încurcătură de zile 
mari în care mai pune 
gaz pe foc și iubirea. 
Richard plănuiește o 
petrecere monstru pen
tru sfârșitul burlăciei lui 
Charles

18:00 Tu ești, tu câștigil 
19:00 Știrile sportive 
19:00 Știrile PRO TV Vremea

20:15 Blestemul diavolului
0 (thriller, SUA, 1997) 

22:15 Bune, dar nebune 
23:15 Trafic și rock'n roii
0 (thriller, SU*A, 1998) 

1:i5 Blestemul diavolului 
î* (thriller, Statele Unite 

ale Americii, 1997, r) 
3:15 Trafic și rock'n roii
13 (thriller. Statele Unite 

ale Americii, 1998, r) 
Cu: Mark Dacascos, 
Emily Lloyd, Frederic 
Forrest, Traci Lords, 
Jaimz Woolvett, Joan 
Jett, Ben Browder. Un 
bărbat care tocmai a 
fost eliberat de la închi
soare jură să înceapă o 
nouă viață, dar e pus la 
grea încercare, când un 
vechi coleg de celulă își 
face apariția în viața lui. 
Dacă întreci limitele, 
trebuie să plătești 
scump...

5:90 Chestiunea 
El zilei (r)

630 Parte de carte (r)

730 Concurs interactiv 
8:00 Desene 
(3 animate

1030 Dirijoral (comedie muzi- 
Hcală, SUA, 2003)

13:00 Știri 
13:15 Tenis: BCR Open 

România (live) 
1630 Tenis: BCR Open 

România Meci demon
strativ - llie Năstase 
(live)

16:30 Duminica 1h 
familie Mihaela 
Rădulescu vă așteaptă 
la prima ediție 
din acest sezon, îm 
bogățită cu noi rubrici. 
„Muzicoteca de aur", 
„Poftă bună de cul
tură", „Zi de dar în cal
endar", și „De 
gustibus".

1830 7 zile Cu: Vald Petre- 
anu

18:50 Sport 
1930 Observator 

Sport Meteo Cele mai 
bune știri din țară și de 
peste hotare numai la 
Observator

20*30 Trei bărbați și un 
bebeluș (comedie, 
Statele Unite ale 
Americii, 1987) 

2230 Observator 
2330 Recursul etapei Cu 

Ovidiu loanițoaia
130 Calvarul
gțthriller, Canada, 2000) 

Cu: Gary Busey, Howie 
Mandel, Nick Mancuso, 
Margot Kidder, Sherry 
Miller. Tom Canboro 
este detectiv și are o 
soră creștină, Eillen, un 
frate, Calvin, o soție, 
Susan și un cumnat 
excentric, Jason. într-o 
noapte, se pare că 
Jason a înnebunit șl 
încearcă s-o omoare pe 
Eillen, spunându-i 
trădătoare. Nu după 
mult timp, Tom desco
peră o conspirație ce-l 
venera pe diavol.

3J15 Observator (r) 
450 Duminica In familie 

! (reluare)

650 Zei și generali (Acțiune, 
13 SUA, 2003)

935 Un cățel In cupele
13 europene (Comedie, 

SUA, 2004)
11:00 Gloria Estefan - Live 

O from Las Vegas
12:05 Casa bântuită (Come- 

’ S die, SUA, 2003) 
ș 1330 Amor cu fiica șefului 

(3 meu (Comedie, SUA,
2003)

15:00 Joey Ep. 12
15:20 Joey Ep. 13

‘ 15:40 Joey Ep. 14 
16:05 Joey Ep. 15 
1625 Joey Ep. 16 
16:45 Joey Ep. 17 
17:05 Joey Ep. 18 
17:25 Joey Ep. 19 
17:50 Joey Ep. 20 
18:15 Joey Ep. 21 - Joey și 

0spionatul
1840 Joey Ep. 22 - Joey și 

0 tentația
19:00 Joey Ep. 23 - Joey și 
0 despărțirea

1920 Joey Ep. 24 - Joey și 
0 mutarea

19:45 Anthony Minghella vs. 
Cold Mountain

20100 Cold Mountain (Dramă, 
O SUA, 2003) Cu: Jude 

Law, Nicole Kidman, 
Renee Zellweger, Eillen 
Atkins, Donald Suther
land, Ray Winstone

2230 Deadwood Ep. 2: Ape 
0 adânci

2325 Scary Movie 3 (Corne
lii die, Statele Unite ale 

Americii, 2003) Cu: Pa
mela Anderson, Charlie 
Sheen, Jenny McCarthy, 
Mamy Eng, Simon Rex, 
Jianna Ballard

0:50 Auto Focus (Biografic, 
fă Statele Unite ale Ameri

cii, 2002) Cu: Greg Kin- 
near, Maria Bello, 
Willem Dafoe, Ron Leib- 
man, Rita Wilson

; 235 Petrecere la Ibiza 
H (Comedie, Germania,

2004)
455 Willard (Comedie, 
listatele Unite ale 

Americii, 2003) Cu: R. 
Lee Ermey, Crispin 
Glover, Laura Halting

07:00 Miracole (s, r) 08:00 
Teleshopping 08:30 Euro-Dis
pecer 08:35 Medalion folcloric 
09:00 Ferma 10:00 Pescar 
hoinar 1030 împreună pentru 
natură 11:00 H... ora Prichin
deilor 12:00 Două roți 12:30 
Magazin, IT 13:00 Atenție, se 
cântă! 1430 Casa mea 1425 
Poftă bună! (d) 1550 Doctorii 
(s) 16:00 Secrete regale (d) 
1630 Volei feminin: România - 
Azerbaidjan (live) 18:00 
Farmece (s) 19:00 lulius Cezar 
20:00 Atlas 20:30 COOLmea 
distracției 2130 Jurnalul TVR 
Sport Meteo 22:00 Lege și 
ordine (s) 23:00 Fortăreața 
(acțiune, SUA, 1996) Cu: Sean 
Connery, Nicolas Cage, Ed Har
ris. Generalul de brigadă Fran
cis Hummel, un erou cu pieptul 
plin de decorații, a trimis ani de 
zile petiții guvernului 01:25 
Agenția de plasare (r) 02:25 
Inamicul statului 0440 Doctorii 
05:30 Expres TV 06:00 
Medalion folcloric

10.30 Lupta cu istoria (SF, SUA, 
1992, r) 1250 Telefonul de la 
miezul nopții (s, r) 13:15 Lumea 
PRO Cinema 14:00 întâlnirea 
16:00 Verdict: Crimă 17:00 
Primăvara crimelor 19:00 Tele
fonul de la miezul nopții (s) 
20:00 Luptă inegală 2230 Pro
filer; Psihologia crimei 23:00 
Clanul Soprano 00:15 Luptă 
inegală thriller, copord., 1994) 
Cu: David Hasselhoff, Michael 
Gross

10:50 Mesajul Bibliei 1150 Slu
jbă religioasă 12:00 Telesport 
13:00 Știri 13:10 Piața centrală 
14:05 File din istoria franco- 
maghiară 1550 Emisiune reli
gioasă 1530 Cetatea de la Hol- 
16kCE 16:10 Sportivii națiunii 
16:40 Primele biblioteci 1755 
Stil 17:40 Cinecitta 24 1840 
Agora maghiară 1935 Planer 
ta albastră 2050 Știri 2025 Un 
diplomat în pielea goală 21:55 
Friderikusz 23:00 Știrile serii 
23:10 Agora maghiară 24:00 
Telesport

07:00 Ministar 0730 Desene 
aimate 0830 Aventuri cu Bob 
(s) 0950 Sheena (s) 1030 Casa 
noastră 10:30 Teleshopping 
11:00 Levintza prezintă 1130 
Tele RON 12:30 Roseanne (s) 
1350 Pet Show 13:30 Penda- 
tivul (dramă, SUA, 2002) 1530 
Cronica cârcotașilor (r) 1730 
Viață de vedetă (d) 18:00 Focus 
1950 Guinness - Lumea recor
durilor 20:00 Aventurile familiei 
Vijelie 2130 Schimb de mame 
22:30 Nașul 3 (dramă, SUA, 
1990) Cu: Al Pacino, Diane 
Keaton, Andy Garcia, Talia 
Shire. 0130 Guinness - Lumea 
recordurilor 0250 Focus (r)

M«it J „7 ’ L’

08:00 Programul de știri N24 
10:00 Insula copiilor 10:15 
Desene animate 10:30 Insula 
copiilor 1150 Agenția de tur
ism 1130 Automobile 1230 
Sare și piper cu Stela și Arșinel 
14:00 Albumul național 16:00 
Jurnalul lui Eugene Morris 
Jerome (comedie, SUA, 1986) 
1830 Mr. Bean (s) 1830 Fot
bal: Rapid - Pandurii Tg. Jiu, în 
Divizia A (live) 2030 în mijlocul 
terorii (thriller, SUA, 1992) 
2230 Sunset Grill (thriller, SUA, 
1992) 00:30 Mr. Bean (s, r) 
0150 în mijlocul terorii (thriller, 
SUA, 1992, r Cu: Andrew 
McCarthy, Sharon Stone, Vale
ria Golino, John Pankow.

07:15 Mecanică distractivă (d. 
a.) 07:45 Matineu TV2 10:55 
Pas cu pas (s) 11:20 Viața cu 
familia ta (s) 11:55 Bucătăria 
lui Stahl 1230 Conan (s) 1325 
Sliders (s) 14:25 Knight Rider 
(s) 1525 Noile aventuri ale lui 
Flipper (s) 16:25 Vipera 
zburătoare (s) 1725 Walker (s) 
18:25 J.A.G. (s) 19:30 Știri 
2030 Jurnal 2150 Performanță 
maximă (comedie, SUA, 1998). 
Cu: Jackie Chan, Chris Tucker, 
Tom Wilkinson, Chris Penn, Ken 
Leung 2355 Maestrul luptei 
(acțiune, SUA, 2000) 01:35 
Clubul luptătorilor (SUA). Cu: 
Brad Piti, Edward Norton

06:15 Muzica de Acasă 06:45 
Confesiuni 08:00 Culoarea 
păcatului (s, r) 09:15 Uzurpa
toarea (s) 1130 Al șaptelea cer 
(s) 12:00 Acasă în bucătărie 
1350 Sărmana Maria (s) 15:00 
Cristin Show 16:00 Corazon 
latino 1; 30 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de Acasă 1830 
Inocență furată (s) 19:30 Pari
ul iubirii (s) 2030 Fetele 
Gilmore (s)’ 21:30 Selena 
(dramă, SUA, 1997) 00:00 
Cristina Show cu Thalia (relu
are) 0130 Poveștiri adevărate 
(r) 02:00 Corazon latino (r) 
03:30 Muzica de Acasă 04:15 
îndoiala (serial, r)

07:00 Detectivii ultimei șanse 
0830 Calendar ecumenic 0830 
Steaua regelui 0930 La limită 
(2002; r) 10:00 Trenul vieții (r) 
1250 Top Fan X. Videodipuri 
13:00 Un nou început 13:30 
Emisiune religioasă 1430 Cas
cada fermecată (s) 15:00 Brief
ing (d, r) 16:00 Lumea în 
10.000 de minute. Cu Simona 
Vărzaru 17:00 Anunț la mica 
publicitate (comedie, SUA, 
1999, r) 1950 Știrile Naționale 
19:15 Cascada fermecată (s) 
20:00 Nu privi în urmă (dramă, 
SUA 1998) 2250 Fashion. Emi
siune de modă 2230 High Life. 
Emisiune de divertisment 23:15 
Vizuina leului (s, r)

07:00 Călătorie spre Centrul 
Pământului (aventuri, SUA 
1999) 08:45 Prinț și cerșetor 
(aventuri, SUA, 2000) 1030 
O lume de vis (dramă, SUA, 
2001) 12:15 Albă ca Zăpada 
14:00 Providence (s) 14:45 
Călătorie spre Centrul Pămân
tului (aventuri, SUA, 1999, r) 
1630 Prinț și cerșetor (aventuri, 
SUA 2000, r) 18:15 O lume de 
vis (dramă, SUA 2001, r)2050 
Providence (s) 2150 Necunos
cuta: Jocul de puzzle 22:45 
Lege și ordine: Intenții criminale 
(s) 2345 Taggart: Pe muchie de 
cuțit 0145 Reuniunea 03:15 
Lege și ordine (s, r)

- .

08:00 Realitatea de la 08:00 
11:15 Kilocraciada Cu Carmen 
Brumă 12:00 Realitatea de la 
12:00 13:00 Realitatea d la 
13:0013:15 Arhitectonic 15:0f 
Jurnal în limba engleză 15:15 
Expat în România17:15 
Deschide România! 1850 Real
itatea de la 18:00 18:30 No 
Comment 18:45 Filiere 19:00 
Realitatea de la 19:00 20:15 
Realitatea sportivă 2150 Real
itatea de la 21:00 21:45 No 
Comment, Filiere 22:00 Reali
tatea de la 22:00 22:15 Parfum 
de glorie 23:00 Realitatea de 
la 23:00 23:15 Deschide Româ
nia! (r)

EUROSPORT
0650 Motocidism. C.M. Cursa 
clasei 125 cmc, Cursa clasei 
250 cmc, Cursa clasei Moto GP 
(live) 10:15 Motocidism. Mas
tersul de anduranță - Bol d'Or, 
în Franța (live) 1030 Curse de 
mașini. Sesiunea de încălzire 
(live) 1130 Raliuri 1130 Moto- 
cidism. Mastersul de anduranță 
(live) 1230 Curse de mașini (live) 
14:30 Motocidism (r) 1530 
Motocidism. Mastersul de an
duranță (live) 1630 Curse de 
mașini (live) 18:00 Ciclism. Tu
rul Spaniei. Etapa a 21-a (live) 
1845 Sporturi de contact 2045 
Tenis 22:15 Box 23:15 Curse de 
mașini 2345 Sporturi cu motor 
0030 Raliuri. C.M. 01:00 Știri

TV SPORT
07:00 Fotbal Manchester TV. 
Manchester - Liverpool, Man
chester - Aston Villa 1150 Hand
bal masculin. HC Minaur Baia 
Mare - HCM Constanța (live) 
1230 CE de Baschet Masculin. 
Italia - Rusia, Spania - LetouteA 
15:00 Campionatul GermanW* 

Turisme. Etapa a IX-a - 
EUROSPEEDWAY (live) 16:30 
Fotbal Liga Campionilor. Villar
real - Manchester United și 
Chelsea - Anderlecht 18:00 
Săptămâna de știri 1830 Știri 
19:00 TV Sport Special. Derby- 
ul Steaua - Dinamo 2050 Super 
Spania (live) 2250 Super Spania 
(live) 00:00 CE de Baschet
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• Condiții dure. Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu a solicitat, ieri, înăsprirea 
condițiilor de autorizare a antrepozitelor fis
cale, a cazinourilor și a altor societăți care
organizează jocuri de noroc, ca o măsură de 
reducere a nivelului evaziunii fiscale și
corupției, (C.P.)

Rromii
■ După ce a dat mai 
multe „lovituri", un 
grup de hoți rromi a 
fost prins de polițiști.

$ Săptămâna mobilității
europene

Deva (C.P.) - Doar două localități din 
județul Hunedoara - Petroșani și Pețrila - 
au răspuns pozitiv inițiativei Agenției Pen
tru Protecția Mediului Hunedoara privind 
acțiunile dedicate „Săptămânii mobilității 
europene”, a declarat Georgeta Barabaș, 
consilier în cadrul acestei instituții. Soli
citarea a fost trimisă tuturor celor 14 orașe 
și municipii din județ. Aceasta viza 
închiderea unor porțiuni de străzi, străzi 
sau cartiere, circulației autovehiculelor și 
să se permită doar accesul pietonal sau cu 
bicicleta. Acțiunea are ca scop limitarea 
emisiilor gazelor de eșapamente și 
antrenarea populației în activități sportive, 
în acest context, la Petroșani, circulația va 
fi oprită până pe data de 22 septembrie între 
orele 10-12 pe următoarele artere: 22 Decem
brie, Șt. O. Iosif și DN 66 (zona Mol) pe o 
lungime de 1 km. La Petrila circulația va 
fi oprită în data de 22 septembrie între orele 
10-13 pe o arteră din cartierul 8 Martie.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.1amas@informmedla.ro

Deva - Cinci femei de etnie 
rromă au fost prinse de 
polițiști, după ce acestea au 
furat bunuri din mai multe 
case. Lucreția V., de 54 ani, 
Florica M., de 53 ani, Elisa- 
beta N., de 29 ani, Florentina 
S., de 16 ani și Iolanda V., de 
36 ani, toate din Craiova, în 
15.09.2005, în jurul orei 13:30, 

iau pătruns în locuința Mo- 
nicăi Ș, din Hațeg, de unde au 
furat bijuterii din aur de 2.000 
lei (grei), după care au pără
sit zona cu autoturismul Re-

COHSUIUL LOCUI ;i " 
SWKIPIUUH ORHSriE

Voluntari englezi și 
schelete medievale
■ Fundația YMCA a 
venit la Geoagiu pentru 
un proiect de moder
nizare a orașului.

Raluca Iovescu_______________
raluu.ioveMU@lnformmedla.ro

Geoagiu - Centrul Menorah 
de la Geoagiu colaborează de 
mai mulți ani cu această fun
dație misionară. De-a lungul 
timpului la Geoagiu au ajuns 
voluntari din toată Europa, 
indiferent de religie. Coordo
natorul acestui proiect, Mal
colm Barham, a adunat vo
luntari din diferite domenii și 
bani pentru realizarea lui

prinși cu „năvodul"

După ce au păgubit mai multe persoane, hoațele au fost prinse cu "Năvodul"

nault, înmatriculat în Franța, 
condus de Marin M., de 38 
ani, din Brașov, care locuiește 
fără forme legale în Craiova, 
cu antecedente penale.

S-a mai stabilit că acestea 
au mai comis infracțiuni și pe 
raza localității Silvașu de Jos, 

prin intermediul bisericii și 
fundației. Proiectul intenției2 
nează să reînnoiască în în
tregime centrul, atât prin 
înlocuirea vechilor instalații 
cât și prin crearea unor noi 
spații destinate petrecerii tim
pului liber. Administratorul 
centrului, Nagy Adalbert 
spune că „de la 50 de locuri 
câte sunt în prezent se va 
ajunge la 70. In plus a fost 
construit un teren de volei, 
vrem să facem în viitor și un 
miniteren de fotbal și să 
modernizăm clubul. Pe lângă 
sala de bowling aici vor fi 
aduse calculatoare și în viitor 
acestea vor fî conectate și la 
Internet. Vom amenaja tot 

la locuința lui Ioan T., unde 
au pătruns fără drept, dar nu 
au reușit să fure bunuri, și în 
locuința Rodicăi C., unde au 
pătruns prin efracție, fiind 
surprinse de aceasta. Per
soanele au fost depistate și 
identificate în cadrul acțiunii

Englezii au găsit schelete umane vechi de 900 de ani

aici și o parcare”. Pe timpul 
verii centrul funcționează ca 
o tabără.
Descoperiri arheologice

Cu ocazia săpăturilor au 
fost date la iveală câteva 
schelete, umane datând din 
secolele XI - XII și porțiuni 

„Năvodul”, organizată de 
polițiștii din Hațeg, în urma 
sesizării unei persoane păgu
bite.

Pentru prinderea autorilor 
a fost necesară urmărirea 
autoturismului, până în loca
litatea Sarmizegetusa.

din zidul unei clădiri. Cei doi 
arheologi trimiși de Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane 
Deva, Costin Țuțuianu și 
Rudolf Claudiu, vor lucra și pe 
parcursul săptămânii urmă
toare pentru finalizarea rapor
tului necesar continuării 
lucrărilor de moden. -zare.

Primăria Orăștie a amplasat în centrul 
localității un panou electric de informare, 
valoarea acestuia ridicându-se la 165 de 
milioane de lei vechi (fără TVA), cheltu
ielile fiind suportate din bugetul local.

(Foto: Daniel I. lancu)

Locuri de muncă pentru 
absolvenți

Deva (R.I.) - AJOFM Hunedoara orga
nizează, în data de 23 septembrie 2005, în 
intervalul orar 9,00-13,00, la toate unitățile 
din rețeaua sa teritorială, Bursa locurilor 
de muncă pentru absolvenți. Absolvent al 
unei instituții de învățământ este, în înțele
sul legii „persoana care a obținut o diplomă 
sau un certificat de studii, în una dintre 
instituțiile de învățământ gimnazial, profe
sional, special, liceal, postliceal sau superi
or, de stat ori particular, autorizat sau 
acreditat”. Absolvenții instituțiilor de 
învățământ, în vârstă de peste 16 ani, care 
în termen de 60 de zile de la data absolvirii 
nu au reușit să se încadreze în muncă, pot 
beneficia de indemnizație de șomaj, egală 
cu 50% din cuantumul salariului minim 
brut pe țară.

Aniversare regală
Deva (S.B.) - Majestatea Sa 

Regina Ana a României ani
versează în data de 18 sep
tembrie ziua sa de naștere. 
Principesa Ana de Bourbon 
Parma s-a născut la Paris în 
anul 1923 fiind cel de-al 
treilea copil al Principelui 
Rene de Bourbon Parma și al 
Principesei Margareta a Da
nemarcei. Copilăria și primii 
ani ai vieții i-a petrecut în 
Franța și Italia. în anul 1940, 
în urma invadării Franței de 
către armata germană fami
lia princiară a emigrat în 
Spania. Principesa Ana a 
intrat, ca voluntar, în arma
ta franceză. A fost pe fron
turile din Maroc, Algeria, 
Italia, Franța, Luxemburg și

Germania și pentru servici
ile aduse a fost decorată cu 
„Crucea de Război”, în anul 
1945. în 10 iunie 1948 s-a 
căsătorit cu Regele Mihai I al 
României. Familia Regală are 
cinci fete, cea mai mare din
tre ele fiind Principesa Mar
gareta.

Evazioniști de miliarde
Deva (M.T.) - Adminis

tratorul unei societăți din 
Deva și contabila, sunt cer
cetați pentru fals și delapi
dare. în 2002-2003, adminis
tratorul a sustras diferite 
sume de bani din casieria 
societății, prin întocmirea 
unor documente false. Banii 
i-a folosit în interes perso
nal și a creat un prejudiciu 
de 3.154.938.111 lei vechi. 
Contabila societății este cer
cetată pentru complicitate 
la infracțiunea de evaziune 
fiscală și fals, pentru că a 
înregistrat în contabilitate 
documente false, prejudici- 
ind statul cu 308.183.743 lei

vechi prin neplata taxelor și 
impozitelor datorate. A emis 
file CEC și bilete la ordin, 
fără acoperire, în perioada 
în care s-a aflat în inter
dicție bancară și a înșelat 
o societate din Târgu 
Mureș, parteneră de afaceri, 
cu 673.518.596 lei vechi. Ad
ministratorul a fost reținut 
de către polițiști și prezen
tat Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara, care 
a dispus cercetarea acestu
ia în stare de libertate. Din 
prejudiciul total, a fost recu
perat 1,2 miliarde de lei 
vechi, prin instituirea de 
sechestru.

Regele Mihai ți Regina Ana

Agenția locală Denumire Calificare Număr locuri Data limită

1.AL Deva ASAR Construct SRL dulgher (exclusiv restaurator) 3 23 septembrie 2005

2.AL Deva A&D Prestai Construct dulgher (exclusiv restaurator) 1 24 septembrie 2005

3 At Deva Nicu Global dulgher restaurator 1 30 septembrie 2005

4.AL Deva Alex Transconstruct dulgher restaurator 1 30 septembrie 2005

5.AL Deva JR Impex Construct zugrav, vopsitor 5 22 septembrie 2005

Societatea Preț Variație
Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 17 septembrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,4772 2,8337 5,1328

închidere (lei/acț)(%)
1. SNP PETROM 0,4710 +0,21
2. Sffl BANAT-CRIȘANA 1,6000 -0,62
3. TIV 0,8850
4. BRD 12,400 -0,83
5. IMPACT 0,4240 -1,85
6. AZOMUREȘ 0,2850 +1,79
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8300 «OS
8. ROMPETROl 0,1120 +0,9

RAFINARE (RRQ
9. HABER ap»
10. BCCARPATICA 0.5250 -2,78
11. DEEffl 0,0102 -3,77
Rubrică realizată de SVM IFB FINWE';t sa deva.
b-dul Decebal, ta. R, part» (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Cursul valutar practicat de băneite din Deva'
Valută euro dolar liră sterlină

________________________ c v _______________ c_______________ v___________________ e____________ v 
Banc Post____________ 3,4600 3,5200________________2,8100________ 2,8600____________________ 5,1000 5,1900
BRD__________________3,4570 3,5070________________2,8010________ 2,8630_____________________5,0760______ 5,1910
Banca Transilv.________3,4515 3,5015________________2,8082_________2,8582_____________________5,0907 5,1642
Raiffeisen Bank 3,4440 3,5200 __________ 2,7800 2,8700  5,0400 5,2200

t-uqjI valutar ^ cticat ue uost i a de stnircL- valutar din D^va
Star Exchange________ 3,4500 3,4800________________2,8000________ 2,8300____________________ 4,9500______ 5,2500
Herdan Exchange 3,4500 3,4700 2,8000 2,8300

mailto:mihaela.1amas@informmedla.ro
mailto:raluu.ioveMU@lnformmedla.ro
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Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!

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;
a Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu - &dul 
DecebaL

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!
Anunțurile de mică publicitate sunt 
gratuite
pentru persoanele fizice.

AGENȚIA IMOBILIARA

AGENȚIA IMOBILIARA

AGENȚIA IMOBILIARĂ

MAJESTIC

(29690)

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

1, tel/Fax 0254/211075 
0726130557,

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

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(29688)

medieri rapide și sigure, 
vânzări, cumpărări, închirieri, 
imobile, administram di 
locuințe, consultant gratuita.

Pentru ca dumneavoastră
potrivita, apelați la serviciile oferite de MONDIAL 

CASA, agenția imobiliara care asigură calitate și 
avantaje tuturor clienfilor săi.

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

< 223400 
0723/020207
0740/914688

Casa Betania 
www.casabetania.rdslink.ro

.. aproape de tine...” | 
e-mail: casabetania@rdslink.ro “

AGENȚIA IMOBILIARA 

MIMASON
vă așteaptă în Deva 
pe Aleea Salcâmilor, jOL 

bl. 41, parter
(lângă Lie. Auto) f ItJr 

Tel. 230324, 206003. 91

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (2ge93] ț

r" f w
LĂSAIBLANGA

NORA

i ifji i' iM'jfni iai

începe construcția primului 
CARTIER REZIDENȚIAL DIN DEVA!

Garant Consulting
'MBP' 11 ani de experiență

wrjnt ??rse'1i^

J1 manager general ing. Dan CERGĂ 
4* tel.: 0722 330064 - intre orele 1 0°’-1 8”. »l c ’

http://www.casabetania.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
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• Campionatul Municipal. Baza Real Sport
■ de la Stadionul Cetate va găzdui duminică 
' partidele contând pentru etapa a II -a a’ 
Campionatului Municipal de Minifotbal, seria 
I. lată programul: Raul and Denis - Cetate, 
Color Copy - Nida, Alfa - Rodostar, Pepsi - 
Elitte A, AVS - Jolye, Parma - Hațegana, 
Anonimii - Venus, Elite C. - Dinamo. (C.M.)

Rezultate: In meci restanță din etapa I: CSM Baia MarS.- 
Silcotub Zalău 24-27. Partidă în devans din etapa a ll-a: 
Tomis Constanța - HCM Roman 26-23.
Programul etapei a ll-a, sâmbătă, 17 septembrie: Dunărea 
Brăilă - Rapid CFR București; Astral - Oțelul; Silcotub - HCF 
Piatra Neamț; Univ. Jolidon Cluj - Selmont; Rulmentul -
CSM Sibiu; Oltchim Rm. Vâlcea - Cetate Deva.
Clasamentul
1. Tomis Constanța 2 2 0 0 57-46 4
2. Astral P. Câlnău 1 1 0 0 40-29 2
3. U. Jolidon Cluj 1 1 0 0 35-26 2
4. Oțelul Galați 1 1 0 0 27-23 2
5. Silcotub Zalău 1 1 0 0 27-24 2
6. Rulmentul Brașov 1 1 0 0 24-22 2
7. HCM Roman 2 1 0 1 48-49 2
8. Oltchim Rm. V. 1 0 0 1 23-25 0
9. Cetate Deva 1 0 0 1 22-24 0
10. CSM Baia M. 1 0 0 1 24-27 0
11. Rapid 1 0 0 1 23-27 0
12. Dunărea Brăila 1 0 0 1 23-31 0
13. CSM Sibiu 1 0 0 1 26-35 0
14. HCF P. Neamț 1 0 0 1 29-40 0
Etapa a lll-a, miercuri, 21 septembrie: HCM Roman - 
Dunărea Brăila; Cetate Deva - Tomis Constanța; CSM Sibiu 
- Oltchim Rm. Vâlcea; CSM Baia Mare - Rulmentul Brașov; 
HCF Piatra Neamț - U. Jolidon Cluj; Oțelul Galați - Silco- 
tgb Zalău; Rapid CFR București - Astrșl Pn ‘âlfiău.

Antrenorul Jiului - îngrijorat
Petroșani (C.M.) - Problemele de lot și 

forfa de contraatac a adversarilor îl fac pe 
Ionuț Chirilă, tânărul tehnician al Jiului, 
să nu fie .prea optimist înaintea partidei de 
azi cu FC Argeș. “Absentele lui Claudiu 
Drăgan și Ionuț Voicu, ambii accidentați, 
trasformă meciul dintr-unul dificil într-unul 
de groază. Sperăm însă ca publicul să fie 
al 12-lea jucător și să ne ajute să ne mobi
lizăm și să facem un joc bun”, afirma Chi
rilă. Adversara de azi a Jiului n-a mai pier
dut din prima etapă, când a fost învinsă 
acasă de Steaua (0-1), obținând apoi o vic
torie (2-0 cu Gloria, acasă) și trei remize 
cu Rapid, CFR Cluj (ambele deplasare) și 
Sportul (acasă).

Primul med: 0-3 la Pitești, în 17 noiembrie 1961 
Scor maxim: 6-1 la Petroșani, în 1962, și 0-5 la 
Petroșani, In 1998
Ultima airiMa a piteștenilor îa Petroșani: 5-0, în 15 
aprilie 1938 In ultimul meci jucat la Petroșani
Arbitrii Marlus Martiș - Gomel Fecioru, Eduard 
Ungureanu.
Observatori: Ion Turculeanu, Tudor Constantlnescu

Palmares 50 1!3 526 62 78
La Petroșani: 25 1 l 53 50-20
La Pitești: 25 2:3 0 2 58-12

i Z Z 7.’;,
Dera (C.M.) - Programul etapei a Wl-a, vineri, 17 sep
tembrie: FCM Bacău - Poli lași 0-1; Farul - FC Vaslui s-a 
jucat aseară. Sâmbătă, 17 septembrie: Gloria - Oțelul; CFR 
Gluj - Poli Timișoara; Sportul - FC Național; Jiul Petroșani 
- FC Argeș; duminică, 18 sepetembrie: Steaua - Dinamo;

Etapa VII (23-25 septembrie): FCM Bacău - Farul; Poli lași
- Steaua; Dinamo - Rapid; Pandurii Tg. Jiu - Gloria; Ofelui
- CFR Cluj; Poli Timișoara - Sportul; FC Național - Jiul 
Petroșani; RE Argeș - FC Vaslui.

7

Oasamentul
1 iteaua 5 i4 1 0 11-f 13
2. Dinamo 5 •4 Q 1 15-2 12
3. Farul Constanta 5 3 1 1 7-6 10
4. CFR Cluj 5 i2 3 0 10-3 9
5. Sportul 5 2 3 0 116 9
6. FC National 5 3 0 2 4-8 9
7. Poli Timișoara s :2 2 1 7-1 8
8. FCM Bacău s ;2 1 2 2-7 7
9 FC Argeș 5 1 3 1 7-6 6
10. Rapid 5 1 3 1 5-5 6
11. Poli lași s ;2 0 3 4-7 6
12. Oțelul Galati 5 1 2 2 5-11 5
13. Jiul Petroșani 5 1 1 1 3 3-1 4
14. Gloria Bistrița 5 1 1 3 3-8 4
16. FC Vaslui 5 0 1 4 2-10 1

La trântă cu dușmanul nr. 1
■ Cetate joacă împotri
va Oltchimului, club care 
i-a "răpit" în această 
vară 3 jucătoare.

ClPRIAN MARIHUȚ ______________
dprian.mar1nut@lnformmedia.ra

Deva - “Le-am cerut antre
norilor să le pună pe fete la 
antrenamente să joace cinci 
contra nouă, pentru că la 
Vâlcea vom avea tot timpul 
două eliminate, iar cei doi 
fluierași vor trage cu 
Oltchimul”, afirma Marian 
Muntean, președintele clubu
lui Getate, înaintea meciului 
de azi cu Oltchim. “în plus, 
le-am achitat jucătoarelor 
salariile și primele de joc și 
le-am pus la dispoziție un 
echipament nou, pentru a le 
mobiliza înaintea acestui 
război direct cu clubul acolit 
al Federației. De asemenea, 
am decis să nu însoțesc 
echipa în deplasarea de la 
Vâlcea, pentru că nu aș 
rezista hoțiilor și șicanelor și 
ar ieși un scandal monstru 
care în condițiile războiului

Componentele echipei Cetate prezentând noul echipament înaintea partidei de la Vâlcea

cu FRH ar dăuna și mai tare 
echipei”, completa oficialul 
devean.

Marian Muntean s-a arătat 
indignat de modul cum s-a 
făcut delegarea arbitrilor la 
acest joc. “Stârc și Ștefan 
care vor conduce meciul de 
azi au fost înainte de startul 
campionatului la un turneu 
internațional la Rm. Vâlcea, 
fiind prieteni ai clubului

Oltchim. E clar că FRH vrea 
să se răzbune pe noi pentru 
că nu am înghițit matrapa
zlâcurile pe care le-au făcut 
împreună cu Oltchimul”, pre
ciza Muntean. Antrenorii 
Liviu Jurcă și loan Mătăsaru 
nu vor putea conta nici la 
acest joc pe golghetera echi
pei Carmen Gartaș, suspen
dată pentru 6 etape. Comisia 
de Apel a reanalizat în

această săptă-mână cazul Car- 
taș, la cererea CA al FRH, 
dar... a amânat verdictul pen
tru săptămâna viitoare. Chiar 
și așa jucătoarele au ca obiec
tiv să obțină un rezultat bun 
care ar constitui cea mai 
onorabilă și crudă revanșă 
posibilă vizavi de mijloacele 
murdare la care a apelat Olt
chimul în cazul jucătoarelor 
“răpite” de la Cetate.

Primul examen serios al FC CIP
■ Echipa deveană are o 
adversară ce a jucat în 
play-off, după meciuri 
cu formații modeste.

Deva (C.M.) - Antrenorul 
Marius Rupacici și jucătorii 
FC CIP Deva susțin, 
duminică, la Craiova, prima 
partidă cu risc din acest cam
pionat. După două meciuri cu 
echipe fără pretenții, ajunse 
în Divizia A prin cumpărarea 
locurilor unor echipe, vice- 
campioana națională joacă, 
împotriva celor de la Ehei^o- 
construcția Craiova, formație 
care a ocupat locul IV în 
ediția trecută de campionat, 
întâlnirea constituie astfel

primul examen serios pentru 
FC GIP în noua formulă 
îmbunătățită în urma achi
zițiilor făcute de conducerea 
clubului în intersezon. „Ne 
așteaptă un meci greu, în
trucât și Energoconstrucția e 
mai puternică decât sezonul 
trecut, după ce i-a transferat 
pe Moraru și Marinică de la 
FC Bodu. Chiar și în aceste 
condiții, obiectivul nostru 
rămâne cucerirea celor trei 
puncte puse în joc”, preciza 
antrenorul FC CIP, Marius 
Rupacici. La FC CIP va debu
ta oficial’în acest joc Robert 
Matei care în primele două și- 
a ispășit suspendarea de pe 
vremea când activa la FC 
Bodu, însă va absenta Gabriel

Al-loani, noul căpitan at FC CIP

Dobre, eliminat la finalul 
întâlnirii cu Clujna Cluj, din 
etapa precedentă.

înfrângere pe 
teren propriu

Deva (C.M.) - CS Deva 
a continuat seria jocu
rilor slabe, pierzând, ieri, 
pe teren propriu cu 0-1, 
partida din cadrul etapei 
a IlI-a a Diviziei C7 cu 
Victoria Nădlac. Singurul 
gol al partidei a fost mar
cat de Kukucsa (min.85). 
Elevii antrenorului Mir
cea Marian au jucat și 
mai slab decât în meciul 
restanță cu UM Timi
șoara (scor 1-1), disputat, 
marți, pe Stadionul „Ce
tate”, având în cat' 99 de 
minute doar două "ocazii 
mai periculoase la poarta 
arădenilor.

Cu sabia deasupra capului
Hunedoara (C.M.) - în par

tida dintre Corvinul 2005 și 
FC Bihor, programată, azi, de 
la ora 11.00, pe stadionul 
„Michael Klein” din Hune
doara, nu e loc de menaja
mente. Ambele echipe sunt 
flămânde de puncte și se vor 
bate pe viață și pe moarte, 
întrucât în cele patru etape 
anterioare nu au obținut 
rezultate conforme cu obiec
tivele pe care le-au trasat con
ducerile cluburilor la startul 
campionatului.

Cu două remize și două 
înfrângeri, echipa antrenată 
de Ioan Petcu a ajuns pe 
ultimul loc al clasamentului, 
după retragerea clubului Ar

mătura Zalău, motiv pentru 
care nu-și mai poate permite 
erori pe teren propriu. De 
partea cealaltă, FC Bihor s-a 
împotmolit rău, suferind două 
înfrângeri, după startul lansat 
marcat de două victorii, ast
fel că înaintea meciului cu 
Corvinul 2005 e obligată să 
învingă pentru a nu-și com
promite și mai mult șansele 
de promovare. Hunedorenii 
au un singur jucător incert, 
respectiv Mocioi care acuza o 
contractură musculară, în 
vreme ce bihorenii nu pot 
conta pe patru titulari, Lazăr 
fiind suspendat, iar Stan, 
Oprea și Sfârlea acuzând acci
dentări. Ciprian Pepenar așteaptă mingi utile de la coechipieri

—...........................

Programul etapei a lll-a, 18-19 septembrie: Energoconstrucția Craiova - FC 
CIP Deva (duminică, 18 sepetembrie, ora 18.00); Muhlbach Sebeș - MGA 
București; ACS Odorheiu Secuiesc - Poli Gomonth Timișoara; Athletic 
București - Eurolines București; Silvanus Reșița - AFC Bodu București; ACS3

Etapa a IV-a, 25-26 septembrie: MGA București - Energoconstrucția Craio
va; Poli Gomonth Timișoara - Muhlbach Sebeș; Eurolines București - ACS 
Odorheiu Secuiesc; AFC Bodu București - Athletic București; Futsal Munic
ipal Constanța - Silvanus Reșița; CS Senic Craiova - ACS3 București; FC CIP 
Deva - United Galați.

Clasament
1. F.C. CIP Deva 2 2 0 0 15-3 6
2. Silvanus Reșița 2 2 0 0 9-4 6
3. ACS 3 București 2 2 0 0 7-2 6
4. Athletic București 2 2 0 0 9-6 6
5. F.M. Constanța 2 1 1 0 12-8 4
6. A.C.S. Odorheiu 2 1 1 0 9-5 4
7. United Galați 2 1 0 1 8- 9 3
8. Energo. Craiova 2 1 0 1 7-8 3
9. M.G.A. Domnești 2 0 1 1 7-8 1
10. Clujana Cluj 2 0 1 1 7- 14 1
11. Eurolines Buc. 2 0 0 2 2-6 0
12. Pandurii Tq. Jiu 2 0 0 2 3-8 0
13. Poli G. Timișoara 2 0 0 2 5-11 0
14. Muhlbach Sebeș 2 0 0 2 3-11 0

’■ J v/w’* w’w jj * V W J

Deva (C.M.) - Programul etapei a 5 -a, sâmbătă. 17 septenwrie: Liberty 
Salonta- Olimpia S.M.; ISC Târzii- Gaz Metan Mediaș; Corvinul 2005- FC 
Bihor Oradea; UTA Arad- FCM Reșița; Apulum A.I.- Unirea Dej; Gloria H 
Bistrița- CFR Timișoara; U. Gluj- Unirea Sânnicolau Mare. Minerul Lupeni stă 
pentru că Armătura Zalău s-a retras din campionat și I se vor anula toate

24 si

rezultatele.
Clasament
1. Universitatea Cluj 4 3 1 0 8- 1 10
2. Gaz Metan Mediaș 4 3 1 0 7-1 10
3. Minerul Lupeni 4 2 1 14-3 s
4. FC Bihor Oradea 4 2 0 2 8-3 6
5. ISC Turzii 4 1 3 0 5-4 6
6. CFR Timișoara 4 ? 0 2 3-7 6
7. Unirea Dej 4 1 2 16-2. 5
8. FCM Reșița 4 1 2 1 3-2 5
9. UTA Arad 4 1 2 1 3-4 5
10. Liberty Salonta 4 1 2 12-3 5
11. Gloria II Bistrița 4 1 2 12-4 5
12. Olimpia Satu-Mare 4 .1

T T
1 2 6-7 4 '• ■

13. Unirea Alba-lulia 1 2 3-5 4
14. Unirea Sânnicolau 4 1 1 2 5-8 •' 4 .
15. .Corvinul 2005 4 0 2 2 5-9 2
Etapa 6 sâmbătă 24 ! rtembrie: Gaz Metan Mediaș- Liberty Salonta; FC 
Bihor Oradea- ISC Tutzii; FGM'Beș^a- Corvinul 2005; Unirea Dej- Minerul 
Lupeni; EFR Timișoara- Aputam Al} finirea Sânnicolau M.- Gloria II Bistrița; 
Olimpia S.M.- U. Gluj UTA Arad - stă.

mailto:dprian.mar1nut@lnformmedia.ra
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• Indisponibil, Internațio
nalul argentinian al echipei 
Manchester United, Gabriel 
Heinze (foto), care este 
accidentat la ligamentele 
încrucișate ale unui

genunchi, ar putea fi indisponibil până la 
sfârșitul acestui sezon.(MF)

2003, Petter Sol
berg, a pornit cu 
dreptul în încer
carea temerară 
de a câștiga pen4 
tru a patra oară * 
consecutiv Rali- 
ul Marii Bri
tanii, stabilind 
cel mai bun • 
timp în shake- ’ 
down. Norve
gianul de la 
Subaru a fost 
mai rapid cu. 
aproape două 
secunde uecâ 
finlandezul Mar
cus Gronholm 
de la echipa 
Peugeot.(L.G.)

(Foto: EPA)

„Dulcele gust al răzbunării"

Kim a rămas fără antrenor
Bruxelles (MF) - Jucătoarea de tenis Kim 

Clijsters și antrenorul său Marc De Hous 
au decis de comun acord să nil mai conti
nue colaborarea. „Ciclul s-a încheiat. Ne-am 
început colaborarea la US Open în 2002 și 
aceasta s-a terminat apoteotic cu titlul la 
același US Open. Mai bine nu se putea”, a 
spus Marc De Hous, la câteva zile după vic
toria belgiencei la Flushing Meadows.

Marc De Hous, în vârstă de 39 de ani, era 
al doilea antrenor al lui Kim Clijsters după 
Carl Maes. Sub conducerea sa, Clijsters a 
câștigat de două ori Mastersul și US Open, 
primul succes într-un turneu de Grand 
Slam. Cu câteva zile înainte de începerea 
US Open, Clijsters a lăsat să se înțeleagă 
că se va separa de antrenorul său pentru a 
apela doar la un preparator fizic și la un 
partener de antrenament.

Kim Clijsters a prevăzut să revină în 
competiție la sfârșitul lunii septembrie, la 
turneul de la Luxemburg (26 septembrie - 2 
octombrie), și la turneele Filderstadt (3 - 9 
octombrie) și Hasselt (24 ■ 31 octombrie).

Campioana de la US Open a renunțat la cola
borarea cu Marc De Hous.

■ Fotbaliștii steliști cred 
că rezultatul de la Oslo 
ar trebui să sperie rivalii 
din campionat.

București (MF) - Antreno
rul Oleg Protasov a declarat 
că Steaua București a făcut 
un pas foarte important pen
tru calificarea în grupele Cu
pei UEFA, în urma victoriei 
obținute, joi, în deplasare, în 
fața formației Valerenga, în 
prima manșă a turului I al 
competiției. „Trebuie să tra
tăm cu seriozitate și al doilea 
meci și abia apoi putem spu
ne că suntem în grupe. Am 
jucat bine, inteligent și nu am 
lăsat adversarului nici o șan

Lance Armstrong s-a decis

Incomparabil
Madrid (L.G.) - Câști

gătorul turneului de Ma
re Șlem de la Roland 
Garros, tenismanul spa
niol Rafael Nadal, a de
clarat că ’ nu se poate 
compara cu Roger Fe
derer pe suprafețele ra
pide. „Federer a demon
strat că este la un nivel 
superior oricărui jucă
tor când evoluează pe 
suprafețe rapide, ciment 
sau iarbă, iar eu nu mă 
pot compara cu el pe 
astfel de terenuri”. în 
privința posibilității de 
a-1 întâlni pe Federer pe 
terenul propriu de la 
Madrid, pentru turneul 
de Masters Series, Na
dal, care este pe Jocul 
doi în lume în prezent, 
după elvețian, a spus: 
„Este foarte greu să ne 
întâlnim, pentru că a- 
cest lucru s-ar putea în
tâmpla numai în finală. 
Iar la Madrid vor fi
prezenți cei 
mai buni ju
cători din 
lume, așa 
că este 
greu să a- 
jungi la 
Federer”.

Kaka

Angaja
ment
Milano (MF) - Mijlo
cașul Ricardo Izecson 
dos Santos Leite 
„Kaka" și-a prelungit 
ieri contractul cu AC 
Milan până pe data 
de 30 iunie 2010, 
informează site-ul 
oficial al grupării 
milaneze. Potrivit sur
sei citate, Kaka a 
semnat noul contract 
în prezența 
vicepreședintelui 
Adriano Galliani, a 
directorului sportiv 
Ariedo Braida, a sec
retarului general 
Leonardo De Araujo, 
dar și în prezența 
tatălui său. 
Internaționalul brazil
ian a ajuns la AC 
Milan în sezonul 
2003/2004 de la Sao 
Paulo și a câștigat un 
titlu de campion al 
Italiei, o Supercupă a 
Italiei și Supercupă 
Europei.

■ Septuplul câștigător 
al Marii Bucle nu 
are de gând să revină 
în competiție’

Los Angeles (MF) - Ciclistul 
american Lance Armstrong, 
septuplu câștigător al Turului 
Franței, a anunțat că e mul
țumit de faptul că s-a retras 
și nu intenționează să revină 
în competiție. Enervat de acu
zațiile de dopaj formulate la 
adresa sa la sfârșitul lunii au
gust, texanul a lăsat să se în
țeleagă, în urmă cu aproape 
două săptămâni, că ar putea 
reveni pentru a încerca să 
câștige, pentru a opta oară 
consecutiv, Turul Franței. 
„Sunt mulțumit de cariera 
mea. Nu voi reveni acolo, în 
Franța. Vreau să fiu fericit, 
în consecință, de ce să nu 
spun că nu voi reveni în com
petiție?”, a declarat fostul 
sportiv. Managerul Dan Osi- 
pow a declarat, săptămâna 
trecută, că Armstrong poate 
conta pe sprijinul echipei Dis

Cristian BalajA

să. încă nu avem un lot com
plet la mijlocul terenului, dar 
este îmbucurător că-1 avem pe 
Rădoi ca ajutor. Cred că ini
ma lui este în apărare”, a 
spus Protasov. Căpitanul ste- 
list a declarat că ar fi frumos 
pentru fotbalul românesc ca 
toate cele trei echipe, Steaua, 
Dinamo și Rapid, să se cali
fice în grupele Cupei UEFA. 
„Nu înseamnă neapărat că 
ne-am revanșat după Rosen
borg, acolo am avut o șansă 
pe care nu am fructificat-o. 
Ar fi frumos pentru fotbalul 
românesc să ne calificăm toa
te trei echipele. Nu ne aștep
tam să câștigăm cu 3 - 0, dar 
i-am luat tare din start și am 
marcat repede. A fost un me

covery Chanel, în cazul în ca
re ia decizia de a reveni în 
competiție. „Vom aștepta ca 
el să ia o decizie și evident 
Lance știe că, dacă va reveni, 
echipa îl va susține”, a spus 
managerul fostei echipe a lui 
Armstrong.
Nimic de ascuns

Lance Armstrong, care va 
împlini, duminică, 34 de ani, 
și-a anunțat retragerea pe 24 
iulie, la Paris, după ce a câș
tigat pentru a șaptea oară 
consecutiv Turul Franței. Co
tidianul L'Equipe a notat, în 
ediția din 23 august, că în 
probele de urină prelevate de 
la Armstrong în 1999 și anali
zate în 2004, în cadrul unor 
teste științifice, au fost desco
perite urme de eritropoetină 
(EPO). Lance Armstrong a 
respins însă acuzațiile de do
paj. „Vreau să spun adevărul 
în doar câteva cuvinte: nu am 
nimic de ascuns. Știu că dacă 
aș reveni nu aș avea nici o 
șansă să fiu tratat corect pe 
traseu”, a precizat Lance.

Meci cu probleme pentru Balaj
■ Arbitrul român a 
acordat două cartonașe 
roșii la finalul unui meci 
din Cupa UEFA.

București (MF) - Arbitrul 
Cristian Balaj a acordat două 
cartonașe roșii în urma unui 
conflict izbucnit la finalul me
ciului Rennes - Osasuna, scor 
3-1, contând pentru prima 
manșă a turului întâi al Cu
pei UEFA. La sfârșitul parti
dei a avut loc o altercație în
tre jucătorul echipei Rennes, 
Cyril Jeunechamp și portarul 
de rezervă al formației Osasu
na, Juantxo Elia, aceasta pro

saj pentru toate echipele din 
campionat”, susține Rădoi.
Peste așteptări

Mijlocașul Bănel Nicoliță a 
declarat că a simțit „dulcele 
gust al răzbunării” în partida 
de la Oslo, în vreme ce Sorin 
Ghionea regretă încă elimina
rea din Liga Campionilor.

Președintele executiv al 
grupării din Ghencea, Mihai 
Stoica, a precizat însă că re
zultatul cu Valerenga nu face 
uitat meciul cu Rosenborg. 
„Acest lucru nu se poate uita 
niciodată. Această victorie 
este de bun augur pentru noi, 
pentru campionat. Oricum 
Rosenborg s-a văzut că nu a 
fost așa slabă, așa cum au 

Lance Armstrong e suspectat de dopaj. (Foto: epa)

vocând intervenția conducă
torilor celor două formații. 
Balaj a arătat cartonașul roșu 
fundașului Jeunechamp, pre
cum și portarului spaniol, ca
re nu a fost folosit. Antreno
rul echipei Rennes, Ladislau 
Boloni, a acuzat „provocarea 
continuă din partea staff-ului 
și a jucătorilor de la Osasuna”.
Versiuni diferite

„Pentru a preveni orice in
cidente, am cerut unuia din
tre secunzii mei să-l oprească 
pe Jeunechamp. însă, Jeune
champ a fost lovit cu capul de 
antrenorul secund al Osasu- 
nei”, a declarat Boloni. 

spus mulți, care s-au obișnuit 
să mănânce cozonac. Azi, a 
fost mai ușor decât ne aștep
tam”, a menționat Stoica. 
Tehnicianul echipei Valeren
ga Oslo, Kjetil Rekdal, a de
clarat că echipa Rosenborg 
Trondheim a avut noroc că a 
trecut de Steaua în prelimina
riile Ligii Campionilor. „An— 
jucat cu cea mai bună echițk 
pe care o aveam la dispoziție, 
având în vedere programul 
încărcat din campionat. Mai 
avem șanse foarte mici de ca
lificare. Rosenborg a avut ma
re noroc că a trecut de Stea
ua”, a declarat Rekdal. Retul 
dintre Steaua și Valerenga es
te programat pe 29 septem
brie, la Constanța.

Delegatul UEFA nu a văzut 
incidentul denunțat de Bolo
ni, dar a menționat existența 
unei altercații între Jeune
champ și Elia. Delegatul foru
lui european nu a precizat ce 
sancțiuni vor primi cei doi ju
cători. Antrenorul echipei O- 
sasuna Pamplona, Javier A- 
guirre, a oferit o altă versjj 
ne a faptelor.

„Invit pe toată lumea să se 
uite pe casetă, mai ales la al 
treilea gol și la comportamen
tul numărul 27 de la Rennes 
(Cyril Jeunechamp). Veți ve
dea ce vă spun, Boloni s-a 
scuzat pentru numărul 27”, a 
subliniat Aguirre.
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Felicitări (67) Vând ap. 1 cameră (01)

• ■ țucM de fiori și multă fericire pentru 
Mhada Crișan din lUa, din partea vecinilor Maia 
șl Tovu cu ocazia zilei de naștere.

• vfoț* să-ți fie presărată cu fiori și. bucurii 
scumpa noastră soție și mămică Mihaela Crișan 
din Ilia. Soțul Cristi și fetița Cristina. .La mulți 
ani”.

• fenta rampa noastră Igna Ana-Maria din 
Sântuhalm, cu ocazia zilei de naștere îi dorim 
multă sănătate, fericire, bucurii și un tradițional 

.La mulți ani". Cu toată dragostea inimilor 
noastre, familia și părinții.

• vând cameră de cămin în Dacia, parter, 
mobilată, preț 20.000 roh, negociabil. Tel. 
0722/819278.

Vând garsoniere (19)

• confort 1, camere decomandate, bucătărie, 

baie, balcon închis, contorizări, ocupabilă
imediat, Deva, Bdul Decebal. Tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara
• decomandate, apometre, balcon închis, fără 
îmbunătățiri, zona Zamfirescu. Tel. 0742/290024.

***** UNIUNEA EUROPEANĂ

1 # Program finanțat prin PHARE

CURSURI GRATUITE
SC INTERLOG COM SRL Brad

Organizead în perioada septembrie - octombrie 2005 următoarele cursuri de perfecționare:
■ Telecomunicații modeme; ■ Informație șl comunicare - utilizarea serviciilor Internat; ■ Proiectarea 

paginilor Web
Cursurile sunt gratuite și se desfășoară in cadrul proiectului -Microcentru zonal de perfecționare a 

adulțltor* în cadrul programului PHARE - Dezvoltarea Resurselor Umane.
Cursurile se adresează angajaților din unități economice din zona Brad..
Informații la tel. 0254-606040. (29205)

• Deva, Dada, modificări, contorizări, balcon, 
ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 
0724/528802

■zona Progresul, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută, mobilată, tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)

• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• zona MărtștU Nou, dec., contorizări, proiect 
gaz 2 focuri, preț 72.000 RON, tel. 0723-251498, 
232809,0788-165702 (Fiesta Nora)

• zona Mărișta Nou, zonă liniștită, etaj 2 deco
mandată, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)

• zonă uKracentr 4S, decomandată balcon, 
amenajată și modificată rigips, gresie, faianță 
apometre, gaz conzorizat repartitoare, se dă și 
mobilată preț 68,000 RON, tel.0745/302200, 
232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, parter înalt decomandată 
balcon, cămară, termopan, ușă metal nouă 
parchet laminat gresie, faianță apometre, gaz 2 
focuri, liberă preț 67.000 RON, tel.0723/251498, 
232808,0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona I wiț etaj intermediar, 33 mp, balcon
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată 
foarte bine întreținută preț 78.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora) 
•zona u, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dea, amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dea, contort- 
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Hsț dea. mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 

•zona M vedere la stradă liberă 550 mil. 
lei, neg. Telefoane 235208, 0724/620358 (Rocan 
3000)
• et ă dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camere, semidec., parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor- 
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dea, modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)

PENTRU
SĂNĂTATEA TA

I

ț
,4

I IM®
Situată pe bdul Decebal, bl. K, parter. 

*~EU»rsază rafateîn răgim gratuit ți companiat. 
*"VS ofcră toată gama de medicamente.

* vitamine șl minerale * suplimente nutritive 
♦ produse naturiste 4 ceaiuri ♦ produse pentru 

copii * produse cosmetice 
te

SERVICE AUTOMOBILE S.A. 
prin punctele de vânzare 
din Deva și Hunedoara

PREIA COMENZI pentru toată gama 
de autoturisme DACIA.

IMPORTANT:
ÎNCEPÂND DIN 09 SEPTEMBRIE 2005 și 

pentru DACIA LOGAN DIESEL

INFORMAȚII:
Stai, Becembtis, nr. 259-261, tel. 
02S4/22SWi 0mp5S127.
Hunedoara; bdul Rarii. as.' 19 bis, tel. 

0721/470002. 
(30229)

S.C. GULER COM IMPEX SRL
angajează:

- conducători auto profesioniști (cat. C+E), 
vizită medicală la zi

Relații la telefoanele: 0254-213141, 219751. 

CV-urile se depun la secretariatul 
societății.

SC ALIMENTARA 

SA DEVA 
angajează:

- 1 persoana - muncitor 
necalificat (femeie de 

serviciu)

1 persoanâ - vânzător.

Informații la tel. 216.406.

BAlcescu nr.l M
(în Policlinica cu plată).

' va oferă toata gama de medicamerue. ■.. i :1
- produse naturiste . , |

■ -ceaiuri ,
■ -produse tehnlco-medlcale „ |

■; - toată gama de vitamine ' "A-'*>
.’ -produse cosmetice ' ,
o -produse pentru copil _ !
/ Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. I 

Orar: Luni-Vineri: 07.30-20.00
Sâmbătă .08.00-16.00

Relații la telefonul: 717.194
.fi •10

FRICOS Șl EMOTIV
Nu pot spune dl există o vârstă recomandată pentru a vă lăsa copilui să meargă singur la școală, 

pentru că trebuie avute te vedere și elemente precum distanța dintre casă ți școală, mijloacele de a 
ajunge la destinație, programul școlar șl multe altele, așa că vârsta potrivită va fl convenită în funcție 
de toate acestea împreună cu copilul.

Din
motiv <

Cât privește

timp? Este importantă
Puteți discuta în

Deva. str. I. Manlu. bl. 6, parter 
' DEERS EE&KI1II MEDICALE ÎN:

Obstetrică-ginecologie Dr. Z. Schmidt

Relații la telefonul 220.050.

îuni-vineri- 08 
sâmbătă: 08.00-.14.CO

ite spuneți, copRul dvș. s-a arătat interesat de a face acest lucru singur, așacă nu văd nici un

ia copsului Ars. de a fi lăsat singur vă recomand să Vă gândiți cam care ar fl cauzele 
temeri. A fost el dintotdeauna mai fricos și emotiv, sau această teamă a apărut In ultimul 

identificarea posibilelor cauze ale acestui comportament evitarrt.
acest sens cu copilul dvs. pentru a afla dacă s-a întâmplat ceva ce l-ar fi putut 

speria. Teama sa de a I lăsat singur poate masca o teamă de abandon a copilului, teamă nu neapărat. 
justificată de ceva ce s-a întâmplat în trecut, însă trebuie avute în vedere șl evenimente precum rătăcirea 
copilului, întârzierea dvs de a-l ridica să spunem de la grădiniță sau ffin irite tocuri, climat familial

Recomandată ar fi o atitudine echilibrată față de copil, cu evitarea unei protecții exagerate ți 
orientarea spre creșterea încrederii copilului In el. în acest sens pentru început puteți acorda copilului 
dvs. mici responsabilități ce presupun activități pe care le poate desfășura singur, mereu încurajându-l 
și susținându-i succesul. Cu timpul dacă se descurcă bine II puteți atribui și alte responsabilități, oferindu- 
I in acest fel și oportunitatea de a se descurca și fără prezența părinților. Acomodarea sa bt a se implica 
In diverse activități fără prezența dvs. poate dura mai mult timp șl de aceea o atitudine suportivă șl 

rdătoar afișată de către părinți este de dorit.
Este Importantă așa cui

plră acestuia teamă sau 
cu el ți să aflați ce stă la &

Mult

m am menționat creșterea încrederii copilului în el și de aseea fiecare succes 
i le dați trebuie recompensat ca atare. în cănii în care anumite a 

i nesiguranță nu forțați copăul să se implice, ci recomandat ar fi să 
reținerii sale.

I

Cabinet medical “ECHINACEA
- dr. GUIȚĂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupunctură,

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, 5» 
ap. 25, tel. 0254.219999 sau î
0254-234815,0722/567208. J

Chirurgie plastică și reparatorie ' Dr. Paula Luculescu

Dr. Delia Blendes 

psiholog Anca Mlhalcea

Ecografie

■'9*^84****
Psihologie

Deva, Bt 1.
seefia de la piața centrală, lâna ■, 

. magazinul Se bicieltai).
Program: Zilnic: 8-15

Vineri: 8-12
Td. 0254/223333
Urgente: 0724/219.327

parter (inter- î

lare, vidse de

Farmacia Farrrrack? OROS

în mod

>.

farmacie ro Tel: 0254 - 211750E-

im

Sresn Una 
din Hunedoara 

cu program de funcționare NON-STOP:
■ eliberează zilnic rețete gratuite și compensate
■ au singurul depozit de medicamente din Hunedoara
■ servirea va fi promptă și In cantitatea dorită

. - tel.: 748199; 748080

l>eb-dulDacia,.bl281 
itfi gama de medicamente, 
tetinioo-medicale •produse cci; 

llce «produse pentru copii 
•toată gama de vitamine •ceaiuri . 

în regim gratuit și comp 
Luni-Vineri; 08.00-20.00 

: 08.00-15.00
Inică; 09.00-13.00

i telefonul: 230135

DACIAPHARM
ia dumn<

J 10 ANI DE EXPERIENȚĂ LA DISPOZipADUMNEAVOASTRÂ! |

afl un factor

CAUT4FEA

FARMACIA TACOMI
Situată in Deva, Aii

OFERĂ:
gama d« - vitamine

DOAR IA FARMACIA 7P?/£7aA»rri
ULEIURI PRESATE LA RECE 
SIROPURI PRESATE LA RECE 

«taw , ‘t '

produse tehnlco-medlcal
naturiste ceaiuri

[Eliberează rețete m regim 
! compensat și gratuit*

Orar:

I

)
ii

Luni-Vineri 08-21 
Sâmbăti 09-14 
Duminica 09-13

•a Transilvaniei
bl. 7, parter. 

Tel: 211.949
^produse 

pentru copil
^produse 

cosmetice £

I

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

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

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08 00-14.00
Duminică 09.00-12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

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

Vă oferă toată gama de medicamente.
- vitamine și minerale - suplimente nutritive produse naturiste 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.

Orar. Luni-Vineri: 08.00-21.00
Sâmbătă :09.00-15.00

Duminică: 09.00-14.00 
Relații la telefonul: 219749 

Programul “inimi pentru inimi'

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

RECLAME
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• zona Uurooanți, dec., modificată, gresie, 
faianță termopan, ușă metalică, parchet, 
contorizări, preț 680 mil„ tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată, gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et. 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• stare bună, în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• str. M, Eminescu, et. 3, baie, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)
•dec,zona Dorobanți, etaj intermediar, contor- 
izată amenajată preț 700 mii. neg. tel., 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
•zona Dada, parter, contorizată gresie, faianță 
lamelar, ptr. locuit și sp. corn., preț 390 mii., tel. 
211075, 0745/666447, 0721/034571. (Mondial 
Casa)
•et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• et 3, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet, contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)
•et L dec., proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț68.000 lei neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania)
• et 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocu p abilă 
imediat, Mărăști, preț 63.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896,074V120722. (Casa Betania)
• urgent zona Mărăști, dec., balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• zona Micro 15, et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54.500 ron, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
•confort L peste 35 mp, ocupabilă Imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara 
(Garant Consulting)
•■agent Hmedoara, et. 1, preț 199 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră sau apartament 2 camere. Tel. 
0741/154401 sau 0254/227542 seara.
•in Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• dec, contorizări, et intermediar, neamenajată 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând ap. 2 camere (03)

• amiral Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225
• decomandate,bfoc cărămidă modificări inte
rioare, contorizări complete, etaj 4, Minerului, 
preț 78000 ron, negociabil, vedere spre oraș. Tel. 
0723/427929,0722/857606,0766763615.
• decomandate, contorizări, centrală și 
calorifere noi, termopan, gresie, faianță tavan 
fals, spoturi, ușă lemn masiv, zona Micro 15,460 
milioane lei. Tel. 0727/187026
• decomandate, Deva, Bdul Decebal, bl. 22, sc. 
C, ap. 49. etaj intermediar, gresie, faianță lavabiI, 
ușă metalică instalații sanitare noi, vedere spre 
parc, preț 120.000 ron. Tel. 0723/992790,213837 
seara.
• decomandate, etaj 2,57 mp, Bdul 22 Decem
brie, zona spital, preț negociabil. Tel. 
0745/888619.
• decomandate, parter, centrală termică 
parchet brad lăcuit, scurgere separată gresie, 
faianță bun pentru privatizare, Deva, zona gării. 
Tel. 220211,9-13,21788819-21.
• decomandate, parter, centrală termică 
pardoseală brad, lăcuit, scurgere separată 
gresie, faianță bun privatizare, birouri, cabinete, 
sedii. Tel. 220211,9 -13 și 217888,18 - 21.
• decomandate, zona Ulpia etaj intermediar, 55 
mp, balcon închis, parceht, ușă de lemn masiv, 
capitonată contorizări, eventual mobilat, preț
1.150 mid. lei. Tel. 0726/710903,
• Deva, Gojdu, gresie, faianță parchet, 
termopane, bine întreținut, preț 1 mid. lei, nego
ciabil, fără intermediari. Tel. 0254/211926.
• Deva, Gojdu, semidecomandate, faianță 34 
mp, fără balcon, contorizări apă gaz, preț 600 
milioane lei, negociabil. Tel. 0722/777707.
• Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, preț 1,150 
mid. lei, Tel. 0254/223336.
• foarte urgent, etaj 1, Al. Moților, bloc 
cărămidă parchet, gresie, faianță contorizări 
apă, gaz, 34 mp, instalații su. ?=re noi, preț 600 
milioane lei. Tel. 227698 după ora 16 și 
0742/564654
• foarte urgent, etaj 1, Deva, Al. Moților, bloc 
cărămidă 34 mp, gresie, faianță îmbunătățiri, 
negociabil. Tel. 227698 după ora 18 0742/564654.
• semidecomandat art centrală etaj Inter
mediar, 78000 ron și teren intravilan 1200 mp, 
zonă cu canalizare și toate facilitățile, preț 28000 
euro, negociabil. Tel. 0723/693685,0720/505771.
• ■agent, decomandate, centrală termică 
bucătărie modificată balcon închis, faianță 
zona Udo. Tel. 0742/290024.
• (agent, Deva, Kogălniceanu, etaj 1, vedere la 
stradă ocupabil, contorizat apă gaz, reparti
toare, preț 920 milioane lei. Tel. 211962, 
0722/765725.
• lagent, Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, preț
1.150 mid. lei. Tel. 223336.
• zona Bd. 1 Decembrie, sdec, et. 3, contorizat, 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat, preț980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)
• zona Kogălniceanu, et 3, circuit parchet stejar, 
balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel 0745/640725 
(Mimason)
• urgent macului, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona Miorița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, neg, tel. 206003,230324 (Mimason)
• Mforița sdec, balcon mare închis, zonă 
liniștită bucătărie modificată parchet contor
izat total, ocupabil imediat preț 95.000 RON, tel 
0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică preț 
28000 euro, tel. 0723/251498 232808 0788/165702. 
(Fiesta Nora)
•zona Bălcescu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon mare, contorizat total, parchet faianță 
ușă metalică preț 100000 RON, tel 0723/251498 
232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Scărișoara, etaj 3, cu centrală termică 
balcon închis, mobi lat preț 76000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 0788165703. (Fiesta Nora)
• zonă lâtracentraa, vedere la bulevard, etaj 2. 
decomandate, 2 balcoane, parchet, contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 0788/165703,232808 0745/ 
302200. (Fiesta Nora)

• zona Dada, etaj 1, circuit, balcon închis, ușă 
metalică parchet gresie, faianță apometre, gaz 
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 0745-302200,232808 
0788-165703. (Fiesta Nora)

• zona Bd. 1 Decembrie, sdec., et 3, contorizări, 
2 focuri gaz, apometre, ocupabil imediat preț 
980 mii, tel. 0745/640725, (Mimason)
• zona Ko 4Ha u, et 3, circuit parchet stejar, 
balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• urgent UHacufui, dec., fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizări, 
preț 980 mii., neg., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Mforița, parter cu balcon construit, beci, 
baie cu geam, parchet contorizări, 50 mp, preț 
950 mii., neg., tel. 206003,230324 (Mimason) 
•zona AL Armatei, superamenajat, eomplet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil- neg. Tel! 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonăanMălmpăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazia, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
•zona Mfao 15, etaj intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tei. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•nna N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă rantală I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
•zona L Maniu, et. 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamfresaț decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• dKomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabll, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bdul Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil Imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

•OcazieiZona Al. Streiului, dec., et intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• urgent, zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat, preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Micro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208- 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona Lido, dec., et. 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi
ness)
• zona Uc Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833, 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734 (Eurobusi
ness)
• nna Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dec, str. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 

tel. 0729/002100. (Megalopolis)

• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec., pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet, 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Eminescu, dec., ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet, gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• dec, str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

• M. Eminescu, sdec., 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere în 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit, 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii, tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)

• zona Bălcescu, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet, merită văzut, preț 800 mii. neg, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona UHacutal dec, amenajat recent, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, modificat, 
ocupabil imediat, preț 1 mid. neg, tel. 211075, 
0740/232043,0721/034571. (Mondial Casa)
• zona AL Straiului, parchet, gresie, faianță ușă 
metalică totul nou, ocupabil imediat, preț 530 
mii. neg, tel. 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• dec, sqrra^ă mare, centrală termică proprie, 
parchet, balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)

• dec, suprafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• et 3, dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387898  (Casa Betania)

• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• et intermediar, decomandate, centrată 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat, proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)

• parter, bine întreținut, parchet, gresie și 
faianță moderne, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)

• etl, parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (Casa 
Betania)
• dec, centrată termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet, Liliacului, preț 105.000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• dec, bfoc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa 
Betania)
• zona Gojdu, sdec, contorizări, gresie, faianță 
parchet lavabil, Inst. sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 

Consulting)
• zona L Creangă dec, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).
• dec, buc, baie, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401,. 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• dec, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• doc, centrală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• lagerrt, dec, zona Ulpia, et intermediar, 
ne(mobilat), ușă lemn masiv, capitonată 
parchet balcon închis, 55 mp, contorizări, preț 
U mid, neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, zona Gojdu, contorizări, preț 770 mii, 
tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• L Maniu, dec, balcon închis, parchet 
amenajat contorizări, 54 mp, preț 880 mii, neg, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, contrat contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat 55 mp, preț 1,2 mid, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zor Dorobarțl, urgent et. intermediar, 60 mp, 
contorizări, ocupabil imediat preț 28500 euro, 
tel. 0721/31578K Prima-lnvest)
• urgent l Maniu, dec., 52 mp, parchet, balcon 
închis, centrală preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• ztrtbwăîn Deva de preferință etaj Interme
diar, plata imediat 0745/253662 211587. (Evrika)
• urgent, In zonă liniștită decomandate, etaj 
intermediar, în zona Progresul, Mărăștiul Nou, 
cu plata imediată, tel. 0745/302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
urgent, în Deva zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, contorizări, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1300 
mid. lei, ușor negociabil. Tel. 228615.
• decomandate, otel intermediar, zona I. Maniu 
Deva parchet, contorizări, 70 mp, hol central, 
preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 0721/708708
• Deva, Bdid Decebal, gresie, faianță parchet 2 
balcoane, contorizări, 72 mp, preț 1,550 mid. lei. 
Tel. 0722/777707.
• Den, zona Bejan, gresie, faianță balcon 
închis, termopan, preț 1,200 mid. lei. Tel. 
0722/777707.
• Simeria, cental, etaj 3 din 4, decomandate, 
centrală termică contorizări, 70 mp, preț 110.000 
ron. Tel. 261013.
• ivgent decomandate, 2 băi, centrală termică 
etaj 3, Bdul Decebal, preț 1,350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0745/888619.
• agent, decomandate, 2 băi, centrală termică 
garaj, ultracentral Deva, preț 57.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/888619.
• urgent decomandate, Deva, zonă bună 2 
balcoane închise termopan, centrală termică 
parchet 1.2 mid. lei. Tel. 0726/710903.
• urgent Deva, zonă centrală etaj 2,70 mp, 
parchet balcon închis, frumos amenajat 
contorizări, preț 1,2 mid. lei. Tel. 0726/710903. 
•zona L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amene,’-i și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bdul N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
'■“ntrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobarțl, et. 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majare, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160. ” 1587. (Evrika)
• zona Progresul et' " ’-.„aa, decomandate,
hol ma,______ oi, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid.
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona ProgresU, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Mineralul etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)

• zona Titu Maiorescu, etaj 2, vedere în față 
apometre, gaz contorizat repartitoare, parchet 
preț 100.000 RON, tel. 0723/251498, 232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, decomandate, apometre, 
gaz contorizat, bucătărie modificată parchet, 
preț 145.000 RON, tel. 0745/302200, 232809, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zonă cantată I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă, 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)

• zonă contată amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)

• Zamfirescu, dec, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 15 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)

• Dec, AL Viitorului, centrală termică parchet 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• Minerului etaj intermediar, centrală termică 
lamelar, gresie, faianță balcon închis, preț 830 
mii. neg., tel. 211075,0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• zona, L Creangă dec., contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg, tel. 224.296,0788/36182. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, CT, sdec., gresie, faianță parchet 1 
baie, 1 balcon, preț 135.000 RON, tel. 224.296, 
0788/36182. (Garant Consulting)

• sdoc, buc, baie, contorizări, et intermediar, 
zona, Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)
• doc, zona I. Maniu, et. 3, parchet balcon 
închis, contorizări totale, preț 42.000 euro, neg, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat, preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, preț 39.500 euro, 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
e dec, L Manta, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 39.900 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent te zona Dorobanți, împăratul Traian, cu 
plata imediată tel. 0723/251498 232808 (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• zona UlacutaL dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zona jdu, dec, centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580

zmld. lei, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 3000)

• zonă iVtrrentată et 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet, preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Ion Creangă decomandate, cu garai, 
centrală termică modificat ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță bale 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• doc, gratia + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2b«2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• urgent, zonă centrală et 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări moderne (centrală termică ter
mopan, etc.), preț 46500 euro. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• zona Lldo, urgent., dec., et. 1, parchet 2 băl, 
centrală termică 100 mp, preț 15 mid., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)

• 4 camera, bucătărie, baie, Deva, Str. 22 Decem
brie, st 700 mp, preț 230.000 ron. Tel. 224296, 
0788/361782.
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 73 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728
• casă ta Viile Noi, 3 camere, baie, încălzire 
centrală garaj, beci, anexe gospodărești, 
bucătărie vară Tel. 219753.
• Deva, central, amenajată occidental, 
sufragerie, bucătărie, 3 dormitoare, 3 băi, spațiu 
comercial, hală depozitare 70 mp sau schimb cu 
diverse imobile în Deva, 430.000 ron. Tel. 
0723/335189.
• vând/schâni casă Deva, Viile Noi, 4 camere, 
grădină cu apartament 3 camere Deva plus 
diferență și butoaie de fag de 150 și 300 litri. Tel. 
219588
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mil telefoane 235208; 0724620358. (Rocan 3000)
• la 22 tan de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte • 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• In zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zona Cătagărenl 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg., 
tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• zona Eminescu, construcție renovată living de 
28 mp, dormitpr, baie, bucătărie, termopane, ct, 
beci, curte, 365 mp, preț neg, tel. 206003,230324. 
(Mimason)
• zona Vide Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță, beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
•zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron. tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• In zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zona Câtagărenl 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg, tel. 
0740/173103.206003 (Mimason)
• zona Eminescu, construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct, 
beci, curte, 365 mp, preț 35 mid, neg, tel. 206003, 
230324 (Mimason)
• zona Vite Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725 (Mimason)
• 3 cam, baie, buc., CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasa, zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367593. (Garant Consulting)
• 2 cam mari, buc., baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367593. 
(Garant Consulting)
• 3 camere, bucătărie, baie, superamenajată, 
centrală termică teren 600 mp. SIMERIA PREȚ: 
1.700.000.000 ROL NEGOCIABIL. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
p+1, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat garaj, atelier, curte și grădină DEVA. 
PREȚ: 2.500.000.000 ROL NEGOCIABIL Tel. 
0746/225726:0254-213050. (Casa Majestic)
• ABRUD, Jud. Aba, ultracentral, 8 camere, Sc = 
130 mp. teren 1000 mp. Poate fi folosită ca spațiu 
comercial. PREȚ: 50.000 EURO NEGOCIABIL Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• DEVA, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 bai, 1 bucătărie, mansarda nefin
isata, parchet laminat termopan, gresie, faianță 
C.T. nouă fosă septică garaj la parter, an 
construcție 2004, Sc -100 mp, gradină = 875 mp, 
front stradal = 9 m, PREȚ = 150.000 euro. NEGO
CIABIL. Tel. 0746/225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr case (14)

• urgent, Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
imediat Tel. 215212. (Prima Invest).

Vând case de vacanță (15)

• vând cabană din bârne brad, aproximativ 90 
mp, P+M, balcon și terase cu 700 ari teren intrav
ilan, acces curent și gaz, se vinde și fără teren, 
preț 17.000 euro. Tel. 237651.
• construcție 2002, stațiunea montană Straja, 7 
camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

• urgent 4 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
anexe, grădină 600 mp, în apropiere de Deva, 
preț 600 mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• «camere, 50 ari grădină cabană curte, anexe, 
35 km de Deva, 30 km de Făget, preț 900 milioane 
lei. Tel. 0723/885568
• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp cu pomi fructiferi în Dobra, Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.
• cază 4 camere, bucătărie, baie, apă curentă 
cablu tv, grădină 21 ari în sat Hondol. Tel. 
0744/603783.
• casă Bâta, nr. 31,2100 mp. Tel. 216231.
• casă ta Bâcla, nr. 31, tel. 0741/196582.
• casă Ungă Simeria (Urai), renovată 2003, cca 
1500 mp teren, anexe, posibilități gaz. Relații la 
tel. 262941 după ora 18
• casă/vU P+M nouă Șoimuș, apă gaze, 4 
camere, bucătărie, living mare cu scări inte
rioare, terasă 2 băi, 2 beciuri, garaj, curte, 
grădină preț negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959.
• In Homorod, 8 tan Gaoaglu Băl mulțl pomi 
fructiferi, curte mare. pratabl cală de vacante, 
40-000 ron, negociabil IU 0254/248S39 iau 

OTB8/72D353.
• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 4 camere, 50 ari grădină cabană curte, anexe, 
35 km de Deva, 30 km de Făget, preț900 milioane 
lei. Tel. 0723/885568.
• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță, curte, 
grădină 1500 mp cu pomi fructiferi în Dobra, Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. Tei. 212406, 
283132.
• cată cu grădină și anexe gospodărești în 
Prlcaz, str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• cază Ungă Simeria (Urai), renovată 2003, cca 
1500 mp teren, anexe, posibilități gaz. Relații la 
tel. 262941 după ora 18
• 5 camere, anexe gospodăreați curte mare, 
griihă 30 ari, ta Geoagta, Sir. teilor, nr. 37. IU 
232105,0723/134162.
• Ural 3 camere, recent renovată gresie, 
faianță instalații sanitare noi, bucătărie, baie, 
cămară garaj, anexe, grădină 1500 mp, preț 
negociabil. Tel. 0722/361394,0722/244579,262941.
• vâiUMAnbcaiă recent renovată sat Batiz, 3 
camere, baie, bucătărie, garaj, sobe teracotă 
lemne, apă curentă ST 5400 mp cu apartament 2
- 3 camere Deva, preferabil zona Eminescu, 
Bălcescu, Dorobanți, preț 43.000 euro, tel. 228788
• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 4 camere. 50 ari grădină, cabană curte, anexe, 
35 km de Deva. 30 km de Făget, preț 900 milioane 
lei. Tel. 0723/885568
• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp cu pomi fructiferi în Dobra, Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132
• cate cu grădină și anexe gospodărești în 
Pricaz, str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• cai* Ung* Simeria (Uroi), renovată 2003, cca 
1500 mp teren, anexe, posibilități gaz. Relații la 
tel. 262941 după ora 18
• casă modeste în Bârsău, la șosea, curte, teren 
1700 mp, fântână curent electric, fs 20 m, preț 
350 milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.
• casAMă P+M, nouă Șoimuș, apă gaze, 4 
camere, bucătărie, living, scări interioare, 
terasă 2 băi (nefinisate), 2 beciuri, garaj, curte, 
grădină anexe, negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959.
• compusă dki 2 corpuri, anexe și grădină în 
localitatea Sântămarie Orlea. Tel. 777826, 
0724/007527.
• Ural 3 camere, recent renovată gresie, 
faianță instalații sanitare noi, bucătărie, baie, 
cămară garaj, anexe, grădină 1500 mp, preț 
negociabil. Tel. 0722/361394,0722/244579.262941.
• vi id/i casă recent renovată sat Batiz, 3
camere, baie, bucătărie, garaj, sobe teracotă 
lemne, apă curentă ST 5400 mp cu apartament 2
- 3 camere Deva, preferabil zona Eminescu, 
Bălcescu, Dorobanți, preț 43.000 euro, tel. 228788
• în Bohoit, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Bretea Mureșană 3 cam., baie, pivniță 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224.296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)
• sat Boz, 4 cam., mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat, ST 2 
800 mp. Preț 1 000 500 000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• 3 camere + anexe gospodărești, teren 1500 
mp, corn. Crișcior, jud. Hunedoara, Preț 
1.000.000.000 ROL NEGOCIABIL Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând teren (21)

• 1200 mp teren intravilan, gaz, curent, apă 
acces din șosea, idea! pentru casă de vacanță 
zona Șoimuș, tel. 0742/290024.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement casă vacanță Tel. 227242.

CA^NAPONAIĂ DE ASGWARI DE SĂNĂTATE 

CASA JUDEJEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

HUNEDOARA-DEVA

ANUNȚĂ
Agenția Națională a Funcționarilor Publici București organizează concurs 

pentru ocuparea postului funcție publică de conducere vacantă de Director Exec
utiv Ac^unct-Medic Șef la Casa de Asigurări de Sănătate - jud. Hunedoara In data 
da 10.10.2005. ora 9 proba scrisa și in 11.1O.2OO5 ora 11 Interviul.

Concursul se organizează ;i se desfășoară, la sediul Agenția Națională a 
Funcționarilor Publld str. Smârdan, nr. 3, sector 3 București.

Dosarele se depun la secretariatul comisiei de concurs de la A.N.F.P., «v 
termen de 5 zile de la publicare in presa locală

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 50 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

Condițiile generale, condițiile specifice, bibliografia, actele ce trebuie să 
cuprindă dosarul de concurs se pot consulta la avizierul Casei de Asigurări de 
Sănătate Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 16 și la adresa www.anfD-mao.ro. și 
www.<țashd.ro

Relații suplimentare se pot obține de ia A.N.F.P., telefon 021/3150484 sau la 
Serv. Resurse Umane - C.A.S. Hunedoara cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie nr. 
16 și la telefon 0254/219280, int. 324 sau106. .30598)

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 2700 mp teren intravilan, fs 17 m, îngrădit 
pomi fructiferi, acces auto, preț 8 euro mp, 
negociabil. Tel. 0722/777707.
• 5200 mp teren înte Sântuhalm și cristur, fs 20 
m, posibilități de extindere până la 2 ha Tel. 
210900,0744/611145.
» 5900 mp teren intravilan cu pomi, vie, fântână 
beci, curent electric în comuna Hărău. Tel. 
260358
• 800 mp teren, fs 18 m, zona Cârjiți, preț nego
ciabil. Tel. 0722/722112.
• extavBan, 6200 mp, acces din DN 7, Simeria 
preț 1 euro mp. Tel. 0742/290024.

• Intravilan 1200 mp, 1250 mp, 840 mp, pentm. 
construcții case, cu toate facilitățile, la ieșire/ ~’ 
Deva • Sântuhalm, pe 22 Decembrie, preț 15 efe j' 
mp, negociabil. Tel. 0743/011772.

• Inii da cu toate facilitățile: apă gaz. 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Relații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 după 
orală
• Intavlan, zona Zăvoi, 3700 mp, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 25 euro mp. Tel. 211075, 
0745/666447.
• toc da casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept zonă liniștită Hunedoara preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

• teren Intravilan Deva, 715 mp, fs 95 m, V. 
Babeș. Tel. 0740/526688.

• urgent teren zona 22 Decembrie, preț nego
ciabil. Tel. 0788/361782.

• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara Tel. 211124.

• vând canapea 2 ,p ioane, nouă colțar 
sufragerie, gen pat 2 cersoane cu un fotoliu, 
bibliotecă mică pentru e:ev cu birou atașabil, 
vitrină cu oglindă, 4 scaune tapițate, mobilă 
bucătărie, preț ne ciabii. Tel. 224891.

• In Deva și împ: jurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) <

• Simeria, zona Pepinieră parc, st 447 mp, fs 18 
m, facilități, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)

• htravl 90 ari, posibilități de parcelare, 
toc de casă casă de vacantă emen 
orice po lângă râul SMșe locali
tatea Sântămărie Oriea, preț negociabil șl 
2J0 ha teren extravilan arabil In iraian Ta, 
777826,0722/599834.

• intravilan, zona Zăvoi st 9000, parcelat, apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială doc 
m rația la zi, preț 50 euro mp, telefon 072+ 
62 j8. (Rocan 3000)
■ i ravilan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• intavlan, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358 
(Rocan 3000)
• intravilan, zona Deva, st 3000 mp. fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• Intavlan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intavlan In Baci a, 3605 mp. a- ț, gaz la drum, 
preț 14,900 euro, tel. 0729/OOzKXT. (Megalopolis)

• Intravilan, Simeria, 4700 mp, cu utilități, preț •
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)
• Intavlan, zona Zăvoi, 3 parcele în suprafață 
de 2000 mp, 1500mp și 400 mp, fs 20 -30 m, preț 
20-25 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043. 
0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan. Zăvoi st 3700, fs 50 m, teate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557.  (Mondial Casa)

• intravilan, zona 22 Decembrie, st 3300 mp, fs
60 m, toate facilitățile, acces la 2 drumuri, preț 27 
euro/mp, tel. 211075, 0745/666447, 0726/13055’ 
(Mondial Casa)
• intravilan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• Ilar la DN 7 st 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zpnă 
industrială preț 18 euro/mp., neg, tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228. (Casa Betania)
• zona 22 Dec, intravilan, bun pentru hale, preț
25 euro/mp, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona Bretea Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg., tel. 
224.296,0788/36182. (Garant Consulting)
• zona andș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• intravilan In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• Deva, ST 5 000 mp, gaz, apa, curent electric; 
ideal pentru construit casă Preț: 30 Eur/mp. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• intravilan, LESNIC, parcela 1: 2700 mp, 
parcela 2: 6000 mp. Pr’t: 5 EURO/ mp. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• situat Intre Herepeia și Bretelin, S.T. 7400 mp, 
îngrădit, pr’t: 7 EURO /mp. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• 2000 mp pe DN 7, Deva, fs mare, zpnă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
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• lntravBantoVețel,st2600mp,fslOm,preț65 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

• cumpăr pâdtn stejar, tei, condiții de 
exploatare sau buștean, fi 25 ■ 40 cm, din 
județele Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș Severin, 
ofer preț bun, sau lemn foc în contrapartidă, 
nelimitat Tel. 0720/670305,0740/850728.
• cunpâr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrl ka) 
•agent, 5 hectare teren intravilan la șosea Deva 
sau împrejurimi. Plata Imediat Tel. 215212. 
(Prima Invest)

Vând locuri de veci (23)
, Sslocde veci în Cimitirul Catolic Deva. Relații la 

tel. 0254/213963.
• vând loc de veci în Cimitirul Eroilor, 2 
persoane, suprapuse, cu placă, cimentat. Tel. 
0722/437723.

Vând spații comerciale (25)

• asociat ailc dispun de spațiu liber pentru bar, 
marmură, mozaic, utilaje, caut asociat pentru 
începerea activităților, Hunedoara. Tel. 
0740/814451.
• contai amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• sprțlu comercial de închiriat sau de vânzare, 
DEVA, parter, alee de acces la bloc, zona DACIA. 
PREȚ ÎNCHIRIERE: 90 euro/luna NEGOCIABIL, 
PREȚ VÂNZARE = NEGOCIABIL. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• legeni, L Manta, pretabil orice tip de activitate, 
46 mp, preț de ocazie: 49300 euro, tel. 
0721815781. (Prima-lnvest)

Alte imobile (27)

• vând 2 uscătorii la parter, zona magazinul 
Tineretului Deva Tel. 0723/514133.
• temă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg, tel. 074Q/B28342. (Eurobusiness)

Chirii imobile (29)

• caut urgent garsonieră sau apartament de 
închiriat, ne/mobilat, ofer 50 ■ 70 euro. Tel. 
0727/199825,0746/929944,0746/703001.
• închiriez camert mobilată pentru una sau 
două fete, acces bucătărie, baie. Tel. 
0254/220338,0723/917751.
• tochbtez garaonlert ■ apartament 2 camere în 
Cluj. Tel. 0723/335189.
• oier spre închiriere garsonieră mobilată, 
contorizări, ultracentral, unei persoane serioase, 
plata anticipat 3 luni, preț 85 euro/lună, garanție 
100 euro, fără intermediari. Tel. 221647.

• persoană ringwă primesc în gazdă elevi sau 
eleve, la apartament, contorizări. Tel. 215868,

' 212242 seara.
• primescăeleveln gazdă, Deva, zonă centrală 
Tel. 219662, zilnic.

• primesc elev/ktudent în gazdă chirie foarte 
avantajoasă cheltuieli foarte mici, Deva, zona 
Gojdu, aproape de Liceul Auto. Tel. 0722/437723.

■ primesc In gazdă o elevă Deva, Aurel Vlaicu, 
nr. 48, (lângă Liceul Pedagogic). Tel. 212865.

• primesc In gazdă un elev sau elevă Deva, 
zona Astoria, preț avantajos. Tel. 0721/251968.

■ central amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

• sp^l comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile
> pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 

între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

• caut agent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat tel, 0726/523833. 
(Eurobusiness)

• oier casă 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tel. 206003, 230324. 
(Mimason)

• oier sp^iu commercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. De orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună tel. 0740173103. (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
mil/lună, tel. 0745/159573,206003. (Mimason)

• ofer hală cu 2 corpuri de clădire, curte inte
rioară 2500 mp, apă gaz, zona peste linie, preț 
80 mii. neg/lună tel. 206003,230324. (Mimason)

• ofer spațiu comercial amenajat modem, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsilva-lTM, preț 300 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)

• ofer spațiu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mil/lună, tel. 
0745/640725. (Mimason)

• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer penta închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

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

• urgenți Se închiriază pentru sediu de firmă 
sau birouri, ap. 2 camere, decomandate, zona 
Decebal, et. 2, vedere la bulevard, centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet 
lamelar nou, recent renovat La cerere se poate 
mobila pentru birouri, tel. 232808. (FiestaNora)

• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)

• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami- 
. nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
, 0742/375994. (Casa Blanca)

•ofergarsonierădec., mașină de spălat aragaz,
i frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
I euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 

0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vlă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsorâeiă mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Operă preț 100

. iuro/lună t avans pe o lună tel. 221001, 
1*0723/829060. (Casa Blanca)

• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră in zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer casă 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. de orice fel, birouri, zona Daciă preț 150 
euro/lună tel. 0740173103 (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Daciă preț 15 
mil/lună tel. 0745/159573,206003 (Mimason)
• ofer hală cu 2 corpuri de clădire, curte inte
rioară 2500 mp, apă gaz, zona peste linie, preț 
80 mii. neg/lună tel. 206003,230324 (Mimason)
• ofer spațiu comercial amenajat modem, st 100 
mp, 4încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsilva-lTM, preț 300 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)
• ofer sp^iu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mil/lună tel. 
0745/640725 (Mimason)
• garsonieră doc, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• garaonlert dac, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387886,0724/169303. 
(Casa Betania)
• ap. 3 cam., nemobilat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 cam., Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat 
dotat CT, 200 euro/lună tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)

• ap. 3 cam., mobilat deosebit ct zona Lido, 450 
euro/lună tel. 0745/367393. (Garant Consulting) 
garsonieră zona Gojdu, mobilată și utilată, 
contorizări,pret90euro/lunăTel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• ofer spfeta comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• ofer depozM (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună. tel. 718833, 0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună tel 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer hală daporlț 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer pt închiriere în regim hotelier, cameră 
mobilată în Deva, cu bale și TV, preț 700.000/zi. 
(Prima-lnvest)

Garaje (43)

• kidfetez in zona Cuza Vodă amplasat la 
parter de bloc, încălzit, apă curentă, preț 80 
euro/lună tel. 0745/253413 (Mimason)

• închiriez to zona Pieței centrale, amplasat la 
parter de bloc, 20 mp, curent, apă preț 80 
euro/lună tel. 0745/640725 (Mimason)
• vând garaj zonă centrală Deva, M. Viteazul, bl. 
9, lângă bloc. Tel. 0741/196582.

Imobile schimb (30)
Televizoare (48)

• schimb apartament o cameră In Deva, similar 
Timișoara, plus diferență Tel. 0740/526688

Auto românești (36)

• vând Aro 244 cu remorcă înscrisă preț 2300 
euro, negociabil. Tel. 0720/791650, Hațeg.
• vând Dada 1310, af 1986,61.000 km la bord, 
stare perfectă preț 1000 euro, negociabil și Otteit 
pentru piese de schimb. Tel. 0722/453165.

• vând Dada papuc, în garanție, af 2004, pe 
motorină preț 23.000 ron. Tel. 738598, 
0740/814451.
• vând foarteurgent Dacia Nova T,af 1997,stare 
foarte bună unic proprietar, preț negociabil, la 
vedere, acte la zi. Tel. 0254/232442 Deva
• vând Oltdt Club, af 1992, motor și scaune VW 
Golf II, 5 viteze, stare perfectă preț negociabil. 
Tel. 0726/170218 0724/560870.
• vând ugent Dacia NovaT, af 1997, stare foarte 
bună unic proprietar, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0254/232442, Deva

Auto străine (37)

• vând A4TDI limuzină verde metalizat, 112.000 
km, adus recent, climatronic, full electric, 4 roți 
iarnă noi, Impecabil, cu factură, preț 11.100 euro, 
negociabil. Tel. 241412.
■ vând Daewoo Matiz, af 2003, unic proprietar, 
29.000 km, garanție, vopsea originală metalizat, 
ireproșabil. Tel. 0745/789789.
• vând Dabant 601 limuzină 35.230 km la bord, 
consum 4,5%, stare foarte bună culoare albă 
Tel. 223103.
• vând VW Golf IV, an 2000, TDt, toate dotările, 
consum foarte mic, preț excepțional. Tel. 
0723/350360.
• vânr Matiz model economic, af 2003, garanție 
încă un an, 31.000 km, unic proprietar, vopsea 
metalizată originală Tel. 0723/270348.

Microbuze. Dube (38)

« vând didiă WLT 35, noiembrie 2003, preluare 
leasing. Tel. 0722/450977.

Camioane, remorci (39)

• vând Savfem basculabil, punte Raba, roți fără 
cameră motor în rodaj sau schimb cu auto
turism, preț negociabil. Tel. 0741/091157, 
0740/170560.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând drcdar electric manual nou Bosh SPK54, 
tv color Waltham WT770T, stare foarte bună 
diagonala 67 cm, storcător fructe nou, german. 
Tel. 260570.

• vând motor electric de: 11^5 Kw la 1400 
rot/tnin: 113 Kw la 1500 rotata 11J Kvr la 
1750 rotatin și string penta prelucrat 
mamuă.Tel/fax 613510, moW 0746/356948

Moto-velo (41) ■

• vând urgent 2 biciclete First Bike, 18 viteze,' 
preț avantajos, negociabil. Tel. 0254/227610.

Piese, accesorii (42)

• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră si 
jantă dimensiuni 975/18 cutie viteze și J^jo- 
motor, ambele de Dacia Tel. 221431 seara

• vând far nou, complet pentru Opel Vectra, preț 
50 euro, cârlig remorcare pentru Peugeot 605, 
preț 50 euro. Tel. 214664,0723/227569.

Comemorări (76)

După șapte ani nu se așterne uitarea peste amintirea celui 
care a fost

dr. MIRCEA CĂLUGĂRU
Dumnezeu să-ți vegheze liniștea și odihna. Gabriela.

în 18 septembrie se împlinesc 2 ani de la trecerea în eter
nitate a regretatului nostru soț, tată, socru și bunic

JULA EMllz
Nu te vom uita niciodată.

Colegii de la Școala Specială Săcel sunt profund îndurerați 
de trecerea în neființă â celui care a fost un bun coleg și 
prieten,

prof. MITULESCU ADAM
din Sarmizegetusa. Suntem alături de familia îndoliată.

Dumnezeu să-l odihnească.

Mobilier și interioare (47)

• vând 6 fotoli I, frigider mare, mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 2,50/330 m, 
culoare bordo, negociabil. Tel. 218597, după ora 
21.

• vând birou din lemn pentru elev, preț 700.000 
lei. Tel. 233084.

• vând birou pentru copii de școală preț 
1200.000 lei, aragaz tip Satu Mare, 2.200.000 lei, 
negociabil, Deva, Zamfirescu, bl. 02, sc. 3, ap. 14, 
tel. 232154.
• vând canapaa 2 persoane cu ladă lenjerie, 
dulap 2 uși, masă 12 persoane, dulap cu vitrină 
sertar, bar, piese noi Skoda 120 L, piese Opel 
Omega, af 1992, Deva Tel. 0723/673644, 
0720/056909.
• vând canapea extensibilă 1,50/0,85, cu 
deschidere 2 m, culoare bleumarin șu un cuier 
de hol pentru haine și 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună preț 5,5 milioane 
lei. Tel. 221060.
• vând dulap 3 uși, stare bună Sobă de încălzit 
pe gaz sau lemne, canapea prețuri negociabile. 
Tel. 211244
• vând maiâ panel furniruită 0,7 x 0,7 m și 4 
tabureți rotunzi, toate în stare perfectă preț 
negociabil. Tel. 220025.
• vând mobU sufragerie, 600 ron, chiuvetă inox 
60 ron, ladă frigorifică 300 ron, antenă parabolică 
100 euro. Tel. 0723/965590, orele 17 ■ 21.
• vând moblâ stare bună furnir nuc, preț avan
tajos, bibliotecă mare, bibliotecă mică, recamier, 
masă scaune, toaletă, dulap, cuiere fier forjat, 
teasc mare, storcător. Tel. 221328
• vând o ușă și o fereastră noi. Tel. 0254/215795.

• vând tv color Samsung, diagonala 51 cm, 
carcasă plastic, programe oprire, căutare 
automată a programelor, telecomandă stare 
perfectă de funcționare. Tel. 232414,212841.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comentată vinde antene de 
sated dgltale, tocepând cu 550 ron, un an 
gararțle, recepționează programe 
românești și străine, cu abonament (DigL 
Max tv, Focus) și fără abonament, montarea 
și deplasarea toduâe to preț, toformrți tel 
0723/481776 sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Alcatel 311 și Sagem, cu încărcătoare, 
rețelele Orange și Connex, ieftine. Tel. 
0740/8507280720/670305.
• vând Nokia 62301, preț 9 milioane lei, stare 
perfectă garanție și Nokia 6630, garanție, preț 
12 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/891884, 
0746/150512.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator nou, configurație completă 
preț 1.050 lei, imprimantă copiatoare, faxuri, noi, 
ofer garanție. Tel. 0726/105095,0745/255382.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă nouă maro, nr. 38 - 40, prețuri negocia
bile. Tel. 212272,0723/732560.

• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.
• vând distaițferi pentru fier beton (pureci), 
diferite dimensiuni. Tel. 214664,0723/227569.

Artă, antichități, cârti, revisti 
(55)

• vând 20 numere Național Geografic, (limba 
engleză) 2003 - 2004, preț 15 dolari/bucata. Tel. 
220025.

ElectrociSnice (56)

• vânt* aragaz, video recorder, mașină de 
spălat, cuier de fier forjat, tel. 0720/013765.
• vând candelabra de cristal Boemia, perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272,

24/732560.
• vând congelator 5 sertare, preț avantajos. Tel. 
770735,770367.
• vând convenaW congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431 seara.

Decese (75)

• vând ladă frigorifică 5 sertare, aproape nouă 
frigider Minsk rusesc șl aspirator AP 21, stare 
perfectă de funcționare. Tel. 232414,212841.
•vând ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, 
aproape nouă preț 4 milioane lei, negociabil. 
Tel. 216259.

• vând tasta plafon 3 brațe completă și o aplică 
de perete, toate 800.000 lei. Tel. 220025.

• vând mașină de spălat manuală fabricație 
rusească cuvă plastic 150 litri și suport metalic, 
preț 3,5 milioane lei, negociabil. Tel. 220025.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pord mari 80 -180 kg și purcel de 4 luni. 
Tel. 210900,0744/611145.
• vând pord mari 90 ■ 180 kg și purcel de 4 luni. 
Tel. 210900,0744/611145.

• vând porumb boabe 10.000 kg, preț 5500 lei kg, 
negociabil. Tel. 0745/364267.

• vând ugent vacă gestantă luna VI, rasa 
Bălțata românească 7 ani, localitatea Zam, preț 
16 milioane lei, negociabil. Tel. 0254/280509, 
0745/385960.
• vând vad și vlțea de 6 luni, preț la vedere. Tel. 
264682.

Cu nemărginită durere în suflete soția Cornelia, fiica 
Ancuta și fiul Dorin, anunță trecerea in neființă la numai 
47 ani a celui care a fost

VASILE BĂCĂRIN
model de omenie, de iubire și loialitate față de familie și de 
apropiați. Corpul neînsuflețit este depus la capela Cimiti
rului ortodox Bejan, Deva. înmormântarea are loc 
duminică 18 septembrie, ora 13, la Cimitirul Bejan.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul lui bun.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând tensfomctru electronic, Import 
Germania, nou, preț 105 lei. Tel. 0726/105095, 
0745/255382.

Instrumente muzicale (60)

• vând plan cu coadă vechi. Tel. 0254/215795
• vând plan Wirth, coadă scurtă placă bronz, 
clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431 seara.

• vând ptakiă Ucraina, placă bronz, corzi 
încrucișate, 2 pedale, acordată preț 2500 ron. 
Tel. 0727/776890.

Altele (61)

• cunpâr apometni pentru curte. Tel. 
0721/165619 sau 234188 după ora 20.

• cumpăr etan paleți. Tel. 0726/379220.
• cunpâr lăzi plastic, deșeu, paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0,80 mp, stare ireproșabilă preț 

negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând cânta» sport pentru copii. Tel. 212180.

• vând foarte urgent baterie cu bilă de perete, 
pentru bucătărie sau lavoar baie, stare bună 
Tel. 0254/227610.

în aceste clipe de cumplită suferință pricinuită de 
pierderea dragului lor soț și tată

VASILE BĂCĂRIN
suntem cu tot sufletul alături de Cornelia, Ancuta și Dorin 
și le transmitem toată compasiunea noastră. Familiit Ion 
Cioclei și Eduard Kovacs. Dumnezeu să odihnească în pace 
sufletul lui bun. Adio prieten drag, frate mai mic.

Pierderi (62)

• depărat geantă de piele maro cu acte 
personale și de firmă din autoturism parcat în 
spatele Ulpiei, Deva, ofer 1 milion lei (fără 
întrebări). Tel. 0722/486147.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Danci Marinca. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Dogar Tabita. Se declară nul.

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Romoșan Ioana. Se declară nul.

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Timar Valeria. Se declară nul.

Matrimoniale (69)

Pentru oamenii școlii, data de 15 septembrie semnifică 
începutul plin de promisiuni al unui nou an școlar. Pentru 
colegul, vecinul și prietenul nostru,

prof. MITULESCU ADAM
această zi a încetat sfârșitul tuturor planurilor și 
proiectelor, la numai 47 de ani. Odihnească-se în pace. 
Colegii de la Școala Generală Sarmizegetusa.

a
la matrimonială româno-italiană SC
ICENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 

Toate doamnele și domnișoarele înte 18 ■ 45 
ani, necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile și aspect fizic plăcut sunt 
așteptate la sediul din Hunedoara, Bdul 
Traian, nr. 18/60, tel/fax 0354/401678, 
0254/745866, 0742/301068, 0744/801015.
Web:www.ro medicenter.net.

Solicitări servicii (71)

•caut învățătoare pensionară pentru 
meditații copil 11 ani, cu probleme neuromo- 
torii, 2 ■ 3 ore/săptămână, la domiciliul 
dânsei. Tel. 237651.
• caut femeie pentru îngrijit persoană imobi
lizată la pat (picior gipsat), cerși ofer seriozitate 
și punctualitate, prefer doamna peste 40 de ani. 
Tel. 0745/217948,224914.

Prestări servicii (72)

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

• temă autorizată execut lucrări: tenaMI 
interioare și exterioare, zugăvel, vopsitori, 
cu materialul dientaluL IkL 0254/232052, 
0744/17434L

• societate comerdală angajează bucătar 
specialist vechime minim S ari Informații 
la teL 234057 sau 0722/238726.

• Asociația Artiștilor Plastici București 
angajează colaboratori. Condiții; liceul 
terminat; fete Intre 18 - 25 ani și șofer, 
vârsta 19-30 ani Relații la teL 0254/213504 
sau 0721/939504.

• noul! acum vopsim cojoace blană, Alain Delon, 
piele, oalitate ireproșabilă, Deva. Tel. 
0745/300352,0254/221875 seara.

• ofer servita de menaj și alte munci 
godpodărești la familii foarte serioase, pretind 
seriozitate. Tel. 218597, după ora 21.

• execut lucrări de amenajări Interioare, 
gips carton, modele deosebitei cel mal bun 
raport calitate - puț M. 0721/267912

• SC Refraceranr SRL Bara, str. Principală, 
nr. 314, comuna Bara, angajează urgent 
manevrant Relații teL 0254/778001, 
0744/569461.

Oferte locuri de muncă (74)

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

• societate comercială, operator EMe, zona 
de vest, angajează cu salariu atractiv, ope
rator comercial automate cafea. Cerirțe: 
domiciliu Deva, carnet conducere cat B, 
statal minim liceu, CV se trimit la tel/fax 
0254231488

• angajez personal muidtor (băritai) 
pentru lucra In legumicultară. Informării 
după ora 22 la teL 230427,0727/886438. '

• angajăm șofer distribuitor. CV-uri la fax 
0264/446206.

• efectuez săptămânal transport de 
persoane to Itala, frarta șl Spâni Contați 
și prețul foarte avantajoase Rotații la tel 
0740/222178

• societate comentata angajează agent de 
turism absolvent 2005, studR superioare, 
Bmba engleză. feL 232105,0723/134162.

• societate comerdală angajează mmdtori 
necalificați de preferirță cu domidtal In 
Deva, In condiții avantajoase. TeL 
0254/232715,226149.

Web:www.ro
medicenter.net
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• Alerte. După ce a provocat însemnate pre
cipitații în zonele de coastă din Carolina de 
Nord, Ophelia se deplasează de-a lungul 
coastelor către Virginia și Massachusetts, un
de au fost emise alerte de furtună tropicală.

* Bilanț nou. Uraganul Katrina a provocat 
moartea a cel puțin 792 de persoane, conform 
unui nou bilanț provizoriu, anunțat joi, care 
include 558 de decese înregistrate în Louisiana.

La târg Producătorii „Bass Bumpers” 
s-au fotografiat alături de creația lor, cele
bra „Crazy Frog”, la târgul de muzică Pop- 
komm din Berlin. (Foto: epaj

Licitație cu pânze de Picasso

Al patrulea
Los Angeles (MF) - 

„Harry Potter și Pocalul i 
de Foc”, al patrulea film 
din seria Harry Potter, 
va fi lansat de compania j 
Warner Bros. în noiem
brie anul acesta. Filmul i 
îi va avea în distribuție i 
pe actorii Daniel Rad
cliffe, Rupert Grint, i 
Emma Watson și Tom j 
Felton.

Pasarelă
Praga (MF) - Autorită

țile din orașul ceh Soko
lov au construit un mo
del unic de pasarelă, pen
tru a permite veverițelor 
să traverseze o stradă 
fără a risca să fie lovite 
de mașini. Noua con
strucție face parte din- 
tr-un proiect de amena
jare a unui parc pentru 
care este nevoie de
suma de 10.000 de 
euro. Proiectul a 
fost sponsorizat 
de o braserie.
Veverițele fac 
parte dintre 
speciile pro
tejate.

MailHll|ICII@ de la grădina zoologică 
din Dortmund au un nou țarc, ca urmare a 
unui program masiv de investiții. (Foto: epa)

Kidman, cea mai bogată
Los Angeles (MF) - Actrița Nicole Kidman 

este considerată cea mai bogată vedetă aus
traliană sub 40 de ani, cu o avere estimată 
la 120 milioane de dolari, relatează Female 
First Online. Kidman i-a lăsat în urmă pe 
Kylie Minogue, Elie MacPherson și Russell 
Crowe, în topul realizat de Business Review 
Weekly, al celor mai bogați australieni sub 
40 de ani. MacPherson și Minogue au câte 
45 milioane de dolari, iar Crowe numai 32 
de milioane.

Printre personalitățile de pe listă pot fi 
găsiți Cate Blanchett, cu 14 milioane de 
dolari, și Hugh Jackman, cu doar zece mil
ioane de dolari.

Tokyo (MF) - Un tablou 
realizat de Pablo Picasso, 
„Buste de Femme”, a cărui 
valoare a fost estimată la a- 
proape 1,5 milioane de euro, 
va fi pus în vânzare astăzi la 
Tokyo, în cadrul unei licitații, 
relatează AFP

Pânza, evaluată între 
958.634 și 1.475.084 de euro, va 
fi pusă în vânzare alături de 
alte opt opere ale maestrului 
spaniol, a precizat casa de 
licitații într-un comunicat.

„Buste de Femme”, pictat 
în anul 1960, reprezintă pro
filul și fața unei femei. Cu
loarea predominantă este gri. 
Jacqueline Locke i-a servit lui 
Picasso ca model pentru acest

S-a săturat de cascadorii
■ Jackie Chan a 
declarat joi că a devenit 
prea bătrân pentru a 
continua cascadoriile.

Omagrați
Toronto (MF) - Festi
valul Internațional de 
Film de la Toronto a 
omagiat scena muzi
cală prin prezentarea 
unor documentare 
sau filme de ficțiune 
consacrate unor le
gende ale muzicii 
precum Johnny Cash, 
Bob Dylan sau 
Leonard Cohen.

Cerere
Los Angeles (MF) -
Renee Zellweger, 
actrița care a câștigat 
în 2004 Oscarul pen
tru cea mai bună 
actriță, a cerut anu
larea căsătoriei sale 
cu Kenny Chesney, 
cântărețul american 
de country, după 
doar patru luni de 
la eveniment, au 
declarat surse judi
ciare.
Renee Zellweger (36 
ani) a scris pe formu
lar ca motiv al anu
lării, „fraudă", adică 
„manevră destinată a 
înșela pe cineva pen
tru obținerea unui 
act juridic".

Toronto (MF) - Starul de 
filme de acțiune Jackie Chan 
a declarat joi că a devenit 
prea bătrân pentru a continua 
cascadoriile care l-au făcut 
celebru și că speră să le arate 
fanilor lui, de acum înainte, 
calitățile sale de actor. „Viața

Jackie Chan (Foto: EPA)

Sizemore a mai primit 30 de zile
■ Actorul Tom Sizemore 
va mai rămâne la dezin
toxicare, el fiind internat 
încă din vară.

Los Angeles (MF) ■ Actorul 
american Tom Sizemore, care 
se află la dezintoxicare din 
această vară, va trebui să mai 
stea 30 de zile în plus, a 
hotărât joi un judecător din 
Los Angeles.

La 22 iulie, judecătorul 
Paula Adele Mabrey a cerut 
plasarea lui Sizemore, în 
vârstă de 43 ani, într-un cen
tru specializat, pentru că a 
recunoscut că a încercat să se 
sustragă de la un test de 
urină menit descoperirii con
sumului de droguri. în febru
arie, un tribunal din Los

Poze inedite cu Marilyn Monroe
■ Acestea au fost făcute 
cu câteva luni înaintea 
morții sale de fotograful 
Arnold Newman.

Barcelona (MF) - Galeria 
Hartmann din Barcelona ex
pune, începând de joi până la 
24 octombrie, 29 de fotografii 
inedite cu Marilyn Monroe, 
făcute cu câteva luni înaintea

„Buste de Femme" (Foto: epa)

tablou. Azi, în timpul acestei 
vânzări excepționale de artă 
modernă de la Tokyo, casa de 
licitații va propune pentru 
vânzare operele unor artiști 
renumiți, precum Marc Cha
gall, Bernard Buffet sau Mau
rice Vlaminck.

unui star de filme de acțiune 
este foarte scurtă. Vreau să 
fiu un actor așa, ca Robert De 
Niro, Dustin Hoffman sau 
Clint Eastwood, care continuă 
să joace și la 70 și chiar la 80 
de ani”, a declarat Jackie 
Chan la premiera celui mai 
recent film al său, „The 
Myth”, ăl realizatorului Stan
ley Tong, la festivalul de la 
Toronto.

„Știu că publicul vrea să 
vadă «Ora de vârf» unu, doi, 
trei, patru sau cinci. Dar sunt 
obosit. M-am rănit prea des. 
Nu mai sunt așa de tânăr”, a 
adăugat actorul.

La 51 de ani, actorul care 
a cunoscut faima după ce a 
jucat în aproape 100 de filme 
de arte marțiale a afirmat că 
își dorește să primească 
roluri diferite, în comedii sau 
drame. El a spus chiar că 
există posibilitatea de a cân
ta și dansa într-un film de la 
Bollywood.

Tom Sizemore este internat într-un sediu specializat (Foto: fan)

Angeles l-a declarat pe actor 
vinovat de posesie și uz de 
amfetamine, un drog de sin

morții sale, de către fotogra
ful Arnold Newman. Aceste 
fotografii, realizate în alb și 
negru, datează din ianuarie 
1962, din timpul unei petre
ceri a producătorului holly- 
woodian Henry Weinstein, la 
vila sa din Beverly Hills.

Marilyn Monroe a murit 
câteva luni mai târziu, în 
august 1962, din cauza unei 
supradoze de somnifere,, po

Cristina
Are 17 ani, îi 
place mâncarea 
italienească, ma
rea și distracția.

teză foarte puternic, după ce 
mai fusese acuzat pentru 
aceeași infracțiune. Judecă- 

trivit concluziilor unei anche
te controversate, care a con
tribuit și mai mult la mitiza- 
rea ei. Fotograful american 
Arnold Newman a imortalizat 
de-a lungul carierei sale nu
meroase personalități, în spe
cial pentru revista „Life”.

Printre cei care s-au lăsat 
fotografiați de el se numără 
Picasso, Stravinsky, Fran- 
țoise Sagan și Bill Clinton. 

toarea Mabrey a declarat joi, 
în prezența actorului, că a 
citit un raport foarte detaliat 
de la doctorul acestuia, care 
furniza date privind compor
tamentul lui într-un spitaF, 
specializat din Pasadena. 
„Dacă acest raport spune 
adevărul, Sizemore a luat 
cura sa de dezintoxicare în 
serios”, a declarat ea, ordo
nând continuarea tratamen
tului pentru încă 30 de zile. 
Ea a acceptat totuși ca Size
more să poată ieși din când 
în când, pentru a munci sau 
pentru a asista la activități 
caritabile.

O nouă audiere va avea loc 
la 17 octombrie, iar jude- 
cătoarea Paula Adele Mabrey 
va putea decide dacă este 
nevoie de un nou test.

Jocuri La Makuhari, r 
lângă capital»* Japoniei, 
are loc până luminle; 
Tokyo Game Show, tinde | 
131 de companii iși pre
zintă noile jocuri.

(Foto: SMS


