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dimineața la prânz seara

Este Dan Vasile protejat?

nu a mai reușit să frâneze la timp în intersecția străzilor Călugăreni cu Eroilor din Deva și s-a izbit de un stâlp de telefonie. Nu a reușit să se oprească aici și a rupt gardul Unei curți din apropiere. (Foto: Traian Mânu)

Deva (T.S.) - în afara dovezilor concludente, arestarea grupului Spumă și Bibanu a fost făcută pe baza unor jg-

■ Există mărturii ale 
unui polițist în care se 
face referire la grupul 
condus de Dan Vasile.

clarații ale unor martori. Printre acestea s-a aflat și declarația martorului D.A., lucrător sub acoperire în cadrul Politiei Deva, care a făcut mai multe mărturisiri legate de modul în care acționa această grupare. Ceea ce șochează este faptul că polițistul face referire la o altă grupare crimi

nală cu care Spumă și Bibanu se aflau în conflict. Este vorba de gruparea condusă de Dan Vasile. Din declarația martorului, reținem că „Dan Vasile a fost reținut la Timișoara, însă un procuror C.N., prin intermediul omologilor de acolo, l-a scăpat. Acesta a făcut ca pistolul cu glonț găsit

la percheziția domiciliului lui Dan Vasile să devină pistol pentru rachete. Ulterior Vasile a deschis un local de striptease, unde se practica prostituția. el fiind proxenet. După ce a închis barul a intrat în afaceri cu cherestea și droguri cu persoane din București și Republica Moldova”, /p.3

Adevărul este la mijloc
Petroșani (M.T.) - O tânără din Petroșani a declarat că doi bărbați au intrat în garsoniera ei și au încercat să o violeze. Fata de 19 ani susține că în timp ce se afla în locuința sa, doi bărbați necunoscuți au intrat cu forța înăuntru și-au încercat să o violeze, dar a reușit să fugă. în urma cercetărilor, a fost identificat autorul, un bărbat de 35 de ani, din Petroșani, care susține că fata ar fi venit în vizită la el și i-a cerut să-i împrumute o sumă de bani. Cercetările simt continuate în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Țurcana la export
Târsa (L.L.) - Singurele ovine din județ acceptate la export sunt oile țurcane de la Luncani. Acestea au calități deosebite iar nivelul productiv al acestora este de cea mai bună calitate. Oile pot ajunge până la o greutate de 90 de kilograme. Din aceste motive sunt preferatele ciobanilor din Miercurea Sibiului și cerute în ultimul timp la export, mai ales de Turcia, /p.3
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Activitatea Poliției htmedorene
în primul trimestru al anului 2005, polițiștii'hunedoreni 

au soluționat un număr de 2184 infracțiuni.

■ «rorjfte /n meniul urban 
tediui rural

JB Infracțiuni judiciareI Infracțiuni economice
■ Infracțiuni de attdnaturd

Grafica: C avântul Ihber, Sursa: IPî Hunedoara

Reprezentanții tuturor școlilor de.erwi au participat ieri, la " Palatul Copiilor, la concursul “Educația 1 rutieră - educație pentru viață“.
(Foto: Ciprian Marinuț)

Scăpăm de abonament la gaz
■ De la începutul lunii 
viitoare, românii nu vor 
mai plăti abonament 
pentru gazul metan.
Clar» PAs___________
lai t«ii «wiH.a0ia.ro

Deva - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazele" Naturale va in

troduce, la 1 iunie, un nou sis-tern de tarifare, care va elimina obligativitatea abonamentului și va calcula factura de plată în funcție de consum, a anunțat premierul Călin Popescu Tăriceanu.Factura va reflecta numai prețul gazelor consumate. Autoritățile guvernamentale au anunțat, totodată, scumpiri ale gazului, al căror cuantum va
Puțini la disponibilizări
■ Angajații Mitall Steel 
Hunedoara nu se arată 
dispuși să plece din 
combinatul siderurgic.

SI

Hunedoara (M.S.) - Doar aproximativ 80 de angajați de la combinatul Mitall Steel Hunedoara s-au înscris, de bună voie, pe listele de disponibilizări deschise, acum două săptămâni, de conducerea societății, a declarat vicepreședintele Sindicatului Siderurgis- tul, Mircea Bordean. Majoritatea celor care doresc să plece sunt oameni care se află în

pragul pensiei, preciza liderul sindical.Conform ofertei făcute de administrația Mitall Steel Hunedoara, persoanele care doresc să părăsească societatea vor primi între 80 și 100 de milioane lei net. La aceste sume vor fi adăugate 6, 9 sau 12 salarii achitate pe parcursul unui an, în funcție de vechimea în muncă a persoanei respective. Vicepreședintele Sindicatului Siderurgistul Hunedoara a precizat că aceste concedieri nu pot fi catalogate ca disponibilizări colective de personal.

fi anunțat în cursul zilei dejoi. Consumatorii vor fi însă obligati să plătească abonamentul la gazele naturale furnizate în lunile aprilie și mai, fără ca sumele achitate să le mai fie restituite.De asemenea, contractele deja semnate pentru acceptarea abonamentului la gaze vor fi valabile numai pentru lunile aprilie și mai.

Defileul închis
Petroșani (I.J.) - Defileul Jiului va fi închis două zile pe săptămână, din cauza lucrărilor de amenajare a unei noi hidro centrale pe râul Jiu. Circulația pe DN 66 Târgu Jiu-Petroșani va fi oprită până pe 15 noiembrie, în zilele de marți și vineri, între orele 10,00 și 18,00.

(Foto: EPA)

Jurnaliștii români eliberați duminică de către gruparea teroristă din Irak se află la ora' actuală in carantină, în România.

wiH.a0ia.ro
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• Revendicat. Rețeaua al-Qaida din Irak, condusă de iordanianul Abu Mussab al-Zar- qawi, a revendicat, luni, într-un comunicat publicat pe un site Internet, asasinarea unui general din cadrul secretariatului pentru Securitate Internă, Wael al-Rubaie, și a șoferului său.
• Hamid Karzai, președintele afgan, a discutat, luni, cu președintele SUA, George W. Bush, despre tristețea resimțită din cauza morții unor prizonieri afgani, în urma torturilor la care au fost supuși de către militariiamericani.

Intervenție 
rapidă

Bruxelles (MF) - Franța, Germania și Spania au decis luni formarea unui grup militar de intervenție rapidă. UE a hotărât anul trecut să se doteze, până în 2007, cu 13 grupuri tactice (de câte 1.500 de oameni) care vor putea fi*  desfășurate în câteva zile oriunde în lume, fiind vorba despre o intervenție militară rapidă în caz de criză.
Rice sprijină 
planul 
israelian

Washington (MF) - Secretarul de Stat ameri- i can Condoleezza Rice a ianunțat, luni, că sprijină ferm planul israelian de retragere din FâșiaGaza și Cisiordania și a cerut părților implicate să-și îndeplinească obligațiile pentru a ajunge la un acord de pace global. Planul de retragereal premierului israelian,Ariei„decizie joasă, poateba cursul istoriei”, declarat Rice.

CE avertizează Bucurestiul
3

■ Autoritățile au fost 
avertizate că alegerile 
anticipate ar întârzia 
măsurile pentru aderare.

Tony Blair
(Foto: ERA)

București (MF) - Comisia E- uropeană a avertizat autoritățile de la București că organizarea alegerilor anticipate în acest moment ar presupune întârzieri în îndeplinirea măsurilor de aderare la Uniunea Europeană, conform calendarului stabilit, potrivit premierului Călin Popescu Tăricea-

emisiune a postului Realitatea TV, dacă este adevărat că negociatorul șef al UE pentru România, Olli Rehn, a avertizat că organizarea unui astfel de scrutin ar întârzia ritmul de adoptare a măsurilor necesare pentru integrarea europeană, premierul a răspuns afirmativ.El a arătat că permanenta vehiculare a ideii alegerilor anticipate de către majoritatea politică determină o senzație de fragilitate, nu numai la nivelul opiniei publice, dar inclusiv la nivelul mediilor politice din străinătate.

„Am primit semnale și foarte mulți își pun întrebarea de ce se discută atât de mult de acest subiect. Eu cred
La nivelul Comisiei Europene 

există percepția favorabilă că ne 
facem treaba, dar au venit avertis

mente legate de anticipate,

Călin Popescu Tăriceanu

că trebuie analizată atât oportunitatea gestului ca atare, cât și a momentului. Cei care își imaginează că eu sunt împotriva anticipatelor, din am

biție sau alte motive, se înșa- lă. Eu consider că anticipatele ar putea aduce Alianței o majoritate mult mai confortabilă, dar în același timp avem obligațiile de aderare la UE conform unui calendar foarte strâns, care nu ne dă răgazul să ne ocupăm de așa ceva”, a afirmat premierul.Tăriceanu consideră, de a- semenea, că o eventuală remaniere sau restructurare a Guvernului nu constituie un proces util in prezent, chiar dacă există capitole la care activitatea Cabinetului necesită îmbunătățiri.

Blair în 
turneu
Londra (MF) - Pre
mierul britanic, Tony i
Blair, va începe vineri, i
la Roma, prima eta- i
pă dintr-un turneu în i 
cursul căruia va mai ;
vizita Moscova și 
Washingtonul, pen- i
tru a pregăti conte- 5
rința G8 din Glenea- j
gles (Scoția), ce va a- | 
vea loc între 6 și 8 i
iulie. Blair dorește să |
se întâlnească cu toți i
liderii G8 înaintea a- i
cestei conferințe, a 
cărei gazdă va fi. La -ț
Roma, Blair se va în- i
tâlni cu omologul 
său Silvio Berlusconi, i
cu care va discuta :
despre ordinea de zi i
a conferinței G8, dar i
și despre reforma bu- i
getului UE. Luna vii- i
toare, Blair va vizita i
Moscova și Washing- i
tonul și intenționează ;
să ajungă și la Paris și i
Berlin.

^fntrebat, luni seara, într-o

Atentat sinucigaș Două persoane și-au pierdut viața și alte opt au fost rănite într-un atentat sinucigaș comis ieri, împotriva unei patrule de poliție, în centrul capitalei irakiene. (Foto: epa)

Susținere
București (MF) - România a participat la reuniunea miniștrilor Apărării din cadrul UE și a semnat, împreună cu Italia și Turcia, o scrisoare de intenție privind constituirea unui Grup Tactic de Luptă care ar urma să fie pus la dispoziția Uniunii Europene.Secretarul de stat și șeful Departamentului pentru Integrare Euroatlantică și Politica de Apărare, Ion-Mircea Plângu, a participat la reuniunea miniștrilor europeni ai Apărării care s-a desfășurat, la Bruxelles, la 23 mai, cu o- cazia Consiliului Afacerilor Generale și Relațiilor Externe.România a participat pentru prima oară cu statut de observator activ la o asemenea reuniune.

Sute de arestați la Bagdad

Morți și răniți în atentat
Mahmudiyah (MF) - Cinci civili și-au pierdut viața, iar alți 19 au fost răniți într-un atentat cu mașină-capcană comis luni seara, într-un loc de rugăciune șiit din orașul Mahmudiyah, situat la 30 de kilometri sud de Bagdad.Mahmudiyah este o localitate situată la sud de Bagdad, într-o zonă controlată de rebeli, cunoscută sub denumirea de „triunghiul morții” din cauza numeroaselor atacuri care au loc în această zonă, în principal împotriva pelerinilor șiiți care parcurg drumul către Karbala și Najaf, localități situate mai la sud.

Atena (MF) - Un număr de 13 persoane au fost puse sub acuzare, luni, pentru incidentele provocate, în noaptea de joi spre vineri, în centrul Atenei, de către un grup de 150 de tineri a- narhiști, cu prilejul unei manifestații, au anunțat surse judiciare.Tinerii au fost acuzați de provocarea de incendii, încălcarea legii explozibililor, degradarea bunurilor private. Aceștia au fost eliberați pe cauțiune, iar data procesului nu a fost fixată. Ei riscă o pedeapsă maximă de cinci ani închisoare.Poliția a efectuat aproximativ 150 de arestări în noaptea de joi spre vineri și a deferit justiției 19 tineri. Mai multe descinderi au avut loc în cartierul Ex-

archia, în centrul capitalei, unde s-au produs incidentele între anarhiști și polițiști. Acestea au început joi seară, cu ocazia unei manifestații la care au participat aproximativ 1.500 de persoane care protestau împotriva „violențelor polițiștilor” și „grupurilor fasciste”.Manifestanții s-au reunit, joi după-amiază, într-o piață din centrul capitalei elene, în urma apelului lansat de patru grupări a- narhiste și de un comitet de apărare a drepturilor o- mului. Participanții au dorit să protesteze față de confruntările dintre poliție și anarhiști, care au avut loc la 11 mai, la Școala Politehnică, în apropiere de cartierul Exarchia.

■366 de presupuși 
membri ai mișcărilor de 
gherilă au fost arestați 
în ultimele 24 de ore.

Bagdad (MF) - Cel puțin 366 de presupuși membri ai mișcărilor de gherilă au fost arestați în ultimele 24 de ore în vestul Bagdadului, într-o operațiune de mare amploare organizată de forțele americane și irakiene.La operațiune participă1.500 de soldați americani și2.500 de militari irakieni.Armata a afirmat anterior că este vorba despre cea mai mare operațiune de până a- cum, care are scopul urmăririi, uciderii sau capturării teroriștilor.începând din luna martie, în Bagdad au fost comise 126 de atacuri cu mașină-capcană, față de doar 25 în decursul a-

nului 2004. Numai în luna mai, în capitala irakiană au fost înregistrate 21 de atentate.Peste 400 de persoane au fost ucise în mai, în Irak, în 70 de atentate cu mașină-capcană.Trupele americane au o listă de 400 de ținte, între care depozite de arme și ateliere de fabricare a mașinilor-cap- cană.Armata americană a anunțat că joi și vineri au fost arestate 184 de persoane suspectate de activități teroriste, în timpul unei operațiuni a forțelor poloneze și irakiene în regiunea Sueira, situată la 50 de kilometri sud de Bagdad.Guvernul irakian a precizat că alte 110 persoane au fost a- restate, ieri, în regiunea Shar- qat, la 300 de kilometri nord de Bagdad.
Dispută între Talpeș și Geoană

In Mahmudiyah au loc numeroase atacuri
(Foto: EPA)

București (MF) - Mircea Geoană a depășit formula fair-play-ului și a avut recent poziții agresive și neargumentate la adresa lui Ion Iliescu, a declarat ieri senatorul independent loan Talpeș, explicând motivele demisiei sale din PSD, în timp ce Geoană a respins criticile lui Talpeș.loan Talpeș s-a referit la un recent interviu al lui Geoană, în care acesta ar fi avut „manifestări de puștism”.„întrebat dacă Iliescu își va face partid când iese din spital, Geoană a spus că trebuie întrebați medicii. Un asemenea răspuns este incalificabil. El știa ce spune și este cumplit să-ți permiți să faci ase

menea afirmații”, a spus Talpeș.Președintele PSD, senatorul Mircea Geoană, a negat că ar fi făcut astfel de aprecieri la adresa lui Iliescu. El a mai spus că niciodată nu a avut vreun conflict cu Talpeș, spunând că l-a apreciat pe fostul senator PSD pentru experiența pe care o are.Referitor la viitorul său politic, Talpeș a spus că deocamdată nu va părăsi viața politică.întrebat de ziariști dacă Iliescu mai poate, în opinia lui, să facă un nou partid, Talpeș a spus: „Iliescu are mai multă forță și tărie decât ne imaginăm cu toții”.
Suporterii palestinieni ai Mișcării Hamas au protestat ieri în Gaza împotriva Curții de Justiție, care a anulat rezultatele alegerilor municipale din câteva orașe palestiniene. (Foto; epa)
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„Dosarul nu este închis!"• Grevă amânată. Feroviarii au amânat din nou data la care ar urma să înceapă greva generală, pentru joi, 26 mai, a declarat liderul sindicaliștilor „Feroviarul C/M" Hunedoara, Ionel Țiț. întâlnirea programată cu ministrul Transporturilor Gheorghe Dobre va avea loc în cursul zilei de joi, fiind ultimă zi acceptată de sindicaliști. (IJ.)
• Copiii cântă. Festivalul județean de interpretare a muzicii ușoare „Voci de Copii" a ajuns la cea de-a Xlll-a ediție. Acesta are loc la Aninoasa și în 2005 se va derula pe parcursul a trei zile: 3-5 iunie. (S.B.)

■ Procurorul Augustin 
Lazăr susține că dosa
rul „Spumă și Bibanu" 
nu este finalizat.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Declarațiile polițistului D.A., înregistrate de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba-Iulia dau naștere unor interpretări. în primul rând, apare întrebarea de ce Dan Vasile nu a fost anchetat în acest proces? Mai mult, el apare ca parte vătămată. Chiar dacă se știe foarte bine că bătaia încasată de Dan Vasile, în spatele Spi
Țurcana - o oaie pentru export

■ FIFTIIi Mvns

Liniștea dinaintea 
furtunii
Daniel I. Iancu_____________
daniel.iancu@informmedia.ro

A trecut ceva vreme de când prefectul 

parcă s-a-mpăcat cu ideea că pe la unele 
direcții descentr(aliz)ate scaunele își vor 
menține mult și bine actualii posesori. De fapt 
spiritele cârcotașe spun că numai până prin 
luna lui Cireșar, dar oricum liniștea s-ă așter
nut peste spaimele îndreptățite ale unora și 
dorințele (oare la fel de îndreptățite?) ale alto
ra. Și câtă zarvă fost-a pe la sfârșitul iernii. 
Da' acum se pare c-a dat căldura și nu-i mai 
arde nimănui de declarații incendiare, 
microrăzboaie de culise ori bătăi cu indexul 
pe obrazul arătat altora. E drept că și pro
blemele cu drumurile subacvatice, trenurile 
pe pernă de apă și locuințele lacustre le-au 
mai îndreptat reprezentanților puterii gân
durile în altă parte, da' e posibil să nu fie 
decât un moment de respiro...

Stau și cuget cum, de-un timp încoace, 

nici un control pe la primăriile din județ n-a 
mai dat peste vreo cât de mică mare nere
gulă, și nici ditamai comisii de la București 
n-au pnai bântuit birourile,instituțiilor hune- 
dorene. Să fi devenit brusc oable toate 
lucrurile de pe la noi? Și să se fi curățat toate 
păcatele cu apa inundațiilor din ultimele două 
luni? Oricare ar fi adevărul, cert e că după 
prea mult calm va izbucni și-o furtună. 
Numai să facem noi rost de-un pahar de apă. 
Potabilă!

■ Peste 4500 de oi 
țurcane de cea mai 
bună calitate sunt în 
proprietatea Târsenilor.
Loredana Leah_______________
loredana.leah@informmedia.ro

Târsa - Alături de Alunu, Ciclovina, Luncani, Prihodiș- te și Ursici, satul Târsa formează diadema Platformei Luncanilor, de pe teritoriul comunei Boșorod. Satul este situat la peste 25 de km de centrul comunei, ocupația de bază a oamenilor fiind oieritul.
Cele mai frumoase oi„Dorim să-i luăm în evidențele Direcției Agricole pentru a-i putea ajuta să beneficieze de subvenții. Pentru acest lucru, proprietarii de țurcane cu efective mai mari de 100 sunt rugați să ne contacteze. Car
Braconieri prinși cu caprioara-n sac

J
Satele românești spre UE

Deva (L.L.) - Uniunea Europeană invită comunitățile rurale din România să se înscrie până pe 15 iunie la concursul „Satul românesc, sat european”. Delegația va premia cu titlul de “Sat european” acele localități care au desfășurat acțiuni comunitare, la nivel rural, aplicând una sau mai multe din următoarele valori europene: spiritul comunitar, cooperarea, spiritul civic, toleranța, buna conviețuire a comunităților multietnice și multireligioase, respectul pentru tradiție, capacitatea de dezvoltare comunitară prin atragere de investiții private sau publice, protecția mediului.

■ Doi bărbați au fost 
prinși în timp ce se în
torceau de la vânătoa
re cu 20 kg de vânat.
Mihaela TăMAȘ

mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Doi bărbați au fost prinși în flagrant de polițiștii brădeni, după ce aceștia vânaseră o ciută în pădurea din satul Grosuri, din comuna Blă- jeni. Nicolae C., de 54 de ani, pensionar, din Deva, și Florin T., de 38 de ani, din comuna Buceș, șofer la o societate comercială, ambii fără antece-
"SpeoARTA 2005"

Deva (S.B.) - în perioada 26 - 29 mai 2005 se va desfășura la Casa de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva a 25-a ediție a Festivalului Național de Artă Speologică „SpeoARTA 2005”.Eveniment de tradiție ‘în speologia„românească, festivalul include un concurs de fotografie, film, grafică, pictură, sculptură, prezentări grafice pe computer etc. Nevoia de imagine speologică de calitate a crescut în ultimii ani, ceea ce a însemnat deschiderea și către film, prezentări multimedia, pagini web etc.Organizatorii festivalului sunt Federația Română de Speologie, Clubul “Proteus” din Hunedoara și Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Ciclovina.Vernisajul expoziției de fotografie (cu lucrări, având tematică speologică și carstică) va avea loc vineri, 27 mai, la ora 10. 

talului Județean Deva, nu a fost altceva decât o reglare de conturi între cele două grupări. Mai trebuie Semnalat faptul că există foarte multe sesizări ale celor implicați în procesul cu Dan Vasile din care rezultă că acesta denigrează pur și simplu instanța de judecată.Contactat telefonic de CUVÂNTUL LIBER, procurorul general adjunct Lazăr Augustin declară că procesul grupului condus de Spumă și Bibanu nu s-a finalizat.„Oricând Dan Vasile poate deveni din parte vătămată inculpat. Trebuie doar să a- vem răbdare”, a spus Augustin Lazăr.
nea de ovine va prezenta un foarte mare interes pentru export, dar mulți importatori sunt interesați și de calitatea pură a rasei”, susține directorul DADR Hunedoara, loan Simion. Țurcanele pot produce 

Un produs de export hunedorean

dente penale, au vânat o ciută fără a avea autorizație. Au lăsat mașina la liziera pădurii și au plecat, în noaptea de duminică spre luni, cu armele în spate, la vânătoare. Localnicii au auzit focurile de armă și au anunțat Poliția din Brad.
Prinși cu camea-n sacCei doi au fost prinși în scurt timp de lucrători ai Biroului de Investigații Criminale Brad. Florin și Nicolae au împușcat o ciută, au jupuit-o și au vrut să se întoarcă cu „trofeul” la mașina lăsată la marginea pădurii. în acel moment au fost prinși de

Inflație de tractoare
Boșorod (L.L.) - Institutul Național de Statistică plasează România pe ultimul loc în ceea ce privește gradul de dotare și mecanizare a agriculturii. Contrar situației existente la nivel național, din statisticile Direcției Agricole pentru Dezvoltare Rurală Hunedoara, în județ există un excedent de tractoare agricole raportat la suprafața agricolă a județului.

Mecanizare avem. Pe când agricultură performantă?

Dan Vasile în momentul arestării

până la 8 kg de lână. Beneficiind de cantitatea mare de lână, pretabilă la confecționarea covoarelor, și ajutați în mod corespunzător, locuitorii își pot crea propriile ateliere artizanale.

polițiști, iar cele 20 de kilograme de carne (greutatea ciutei) au fost confiscate de Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS). Valoarea prejudiciului a fost stabilită la aproximativ 12 milioane de lei.

Vânătoarea de căprioare - una dintre tentațiile braconierilor

în comuna Boșorod, de exemplu, „locuitorii satelor cu cea mai mare suprafață agricolă cultivată - Boșorod și Chitid - se pot mândri cu faptul că la fiecare a treia casă există un tractor agricol”, susține primarul comunei, loan Gre- cu. în cele două localități sunt aproximativ 310 gospodării, iar numărul tractoarelor agricole existente este de 106.

Ziua Parcurilor
Deva (S.B.) - Ziua Europeană a Parcurilor, 24 Mai, a fost lansată de Federația EUROPARC cu scopul de a crește profilul ariilor protejate europene și de a genera sprijin public pentru acestea. Anul acesta, în județ evenimentul a fost marcat prin manifestări, organizate de Administrația Parcului Național Retezat, la Centrul de Vizitare Ostrovel- com. Râu de Mori și s-a axat pe acțiuni în care a fost implicată comunitatea din zonă. în colaborare cu Școala Generală și cu Asociația Ecosilva au fost organizate o paradă a costumului popular și un concurs de interviuri ale nepoților cu bunicii lor.

Cele două arme de vânătoare cu alice de calibrul 16 mm au fost ridicate de polițiști, în vederea expertizării.Cei doi vânători sunt cercetați în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de braconaj.

Serbare câmpe
nească la Luncani

Luncani (R.I.) - La zona de agrement „Platoul Luncanilor”, de pe raza comunei Boșorod, va avea loc, duminică, de la ora 11, o serbare câmpenească ce se desfășoară sub genericul „Vorbește istoria neamului”.în cadrul spectacolului de la sfârșitul acestei săptămâni, vor susține recitaluri de muzică populară Grupul Instrumental „Ardeleana” din municipiul Brad, dirijat de Ionel Coza, Formația de călușari a comunei Boșorod alături de îndrăgiți! interpreți Ciprian Roman, Eugen Mi- hăilă, Lidia Benea, Mariana Suciu, Valentin Crainic, Bianca Mariș și Bălușe Vionelia.Evenimentul este organizat de Consiliul Local al comunei Boșorod și Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Creației Populare Deva.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:loredana.leah@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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2002 - A murit poetul Ștefan Augustin Doinaș, președinte 
al Fundației „Secolul 21", membru ai Academiei Române 
(„Omul cu compasul", „Hesperia", „Anotimpul discret") (n. 
26.04.1922)_________________ _____________ ____________________
1984 - A murit Henriette Yvonne Stahl, romancieră 
CVoica", „Fratele meu omul") (n. 9.01.1900)_____________
1883 - A murit compozitorul Ciprian Porumbescu <„Crai 
nou", „Balada pentru vioară și pian") (n. 2 10.1853) 

1681 - A murit Pedro Calderon de la Barca, unul dintre 
cei mai mari dramaturgi ai lumii; (ș,Viata e vis", „Prințul 
constant") (n. 17.01.1600) . - ■......... , .
1933 - S-a născut Eugen Simion, critic literar; președinte 
al Academiei Române

Calendar religios
25 mai - A treia aflare a Capului Sf. loan 

Botezătorul; Sf. Mc. Celestin

Deva (S.B.) - Acest cinstit și sfânt cap, fiind ascuns multă vreme, acum a izbucnit din șanurile pământului ca aurul din baie, ----------------------------- nu închis în vas de

Sf. loan Botezătorullui și sfântului cap, sfânt.

lut ca mai înainte, ci la loc sfânt în vas de argint.Și fiind vestit acest lucru de un preot, a fost adus din Comane și primit de strălucita cetate a cetăților, împreună cu credinciosul împărat și popor, cu toată bucuria. Și cu credință în- chinându-se cinstitu- acesta a fost pus la loc
0T1LITĂȚI

Energie electrică

Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec 
I trice:_______________ >___________________________________________
| 09 00-16.00 Archia Popești, Cîrjiți, Chcrgheș, Almașu Sec,

Cozia, Releu! GSM Cozia__________________________ _______ __
Gaz metan

Se r.trerupe 'umizarea cazj'Ui metar în Deva_____________

G9 OU ^.C<j A Fescâ' iL- u A, fi bl. 55, 5C. A, B
Str. Bucegi, Horia (parțial, de la Balata la

I r Februj- e_______________________________________________________

*5 CC Bc t. Pi u-. ; c a 3_______________

______________A^ Tenru u. u B________________  
Apă
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

St
&

ZASrt

4

> hmkw ■ *
21 nwwt.-20 apr.O persoană de sex opus vă aamiră și vă protejează dinumbră. Cei necăsătoriți ar fi bine să privească mai atent în |ural lor.
21 apr.-20 mai ...... .... ..... ............Dacă vă simțiți bine, nu mai țineți cont de banii cheltuiți. Cineva vă face o surpriză sau vă dă o veste proastă. Alegeți între datorie ți tentații.
21 mai-20 iun. ____ _______ ______Prietenii vă mai temperează entuziasmul, vă fac să acționați înțelept, W simțiți bine ta pielea tiv iar oartenerul e plin de surprize.
21 Iun .-20 tul. ___________ __ ________ ___Sunt posibile schimbări neprevăzute în program. Nu mizați pe timp liber la serviciu. Nu veți avea parte de el. Pentru liniștea dv, nu faceți ilegalității
21 lut.-20 aug.____ _■_____ ______ , .Faceți o greșeală la serviciu și stați peste program ca să o îndreptați. Nu luați decizii în grabă și nu vă ambiționați să faceți totul singuri
21 aug.-20 sept. _ _ __________________ ■, •Persoana iubită sau copiii v-au pregărit o surpriză. Sunteți mult mai sensibil la stimuli și s-aF putea să aveți și ceva capacități telepatice astăzi.
21 sept.-20 oct.__________ __________ t_______Azi sunteți simpatic cu toată lumea. Acest fapt atrage laude dar și invidii. Feriți-vă de nativii din Pești care vă pot crea greutăți la serviciu.
21 OCÎ.-20

4

Soluția integramei din 
numărul precedent: B - 
S - BIS - CURAȚI - AS 
- RAPA - SUT - DECU
PAT - I - TON - LAC - 
AER - SB - LI - P - INTI
MAT - APTA - IUBI - 
RIMA - RU - DO - 
ORTACI - SUL - SLIP - 
NOR - F - AMOR - 
SPALA - EȘEC

Dispecerat apă rece 227087
Bisgeiroral apă caldS 2K2225
DIspaearat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
tafita^lSER -
Mga^le 112
Rcmplerl 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971

ANTENA 1 AC A TVR 2

tată produse modificări în planurile dv.
21 nov.-20 ita.___________ _______________ _E posibil să intrați în posesia unui secret pe care ar fi bine să-l păstrați. Puteți începe o lucrare deosebită la serviciu, prin care să vă afirmați.
21 dec.-20 ton.
Bei dmgl toi ta snglmiM tte care sn$ nevoie. Relaxarea 
psihică din cămin vă aM to vă oeccați comptet rezolvării 
sarcinilor de serviciu.

21 ian.-20 febr,____________ ________________încetați să mai criticați pe oricine vă iese în calei încercați să vedeți șl partea bună a lucrurilor șl apreciați clipa care trece.
21 febr.-2O mwt
Exemplul prietenilor vâ inspirăl Veți 8 preocupat tie studiu, ■tatato, amili de apnMam. Dar nu uitați oromemele de rullnăl

iți șl partea bună a lucrurilor șl apreciați clipa care■
uitați orooiemele

PRIMA TV
7100 Sub semnul soarelui 
7:45 Agenfia 2 fără un sfert 
9:20 Cina minute de cul

tură. Emisiune culjpirală
930 Teleshopping 

10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu

S Bonnie 
11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro-dispecer 
12:00 Stele de dna stele 
13:00 Sănătate 

pentru toți 
1330 Desene animate: Chip

□ și Dale 
1400 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
1500 Oameni ca noi.

Prezintă Dana Andreea 
Rusu 

1530SedLexl
Realizator Ion Mirea. 
Coproducție MAI - TVR 
pentru TVR 1 

1600 Conviețuiri 
1655 Vile și palate

celebre 
1730 Portul miracolelor 
1830 Știrea zilei 
1900 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:10 Leul greu
20:15 Festivalul Mana

Tănase, ediția a XVIII-a. 
Gala laureaților 

2200 Vorbe despre fapte 
2300 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
2330 Crime perfecte 

0:10 Arta negocierii (come

ta die, SUA 2002).
Un film în film despre 
dedesubturile industriei 
hollywoodiene, regizat 
de genialul Steven 
Soderbergh După Ocean 
Eleven, un entertain
ment opulent cu buget 
uriaș și staruri 
gigantice, fostul copil 
minune al Hollywood- 
ului, regizorul Steven 
Soderbergh (Trafic, Erin 
Brockovich) s-a 
ambiționat să facă o 
peliculă

200 Jurnalul TVR Meteo 
Sport

630 în gura presei (reluare) 
73» Obervator. Cu: Sanda 

Nicola
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura presei 
1030 Concurs Interactiv 
12:15 Agenția matrimonială
S (reluare) 

133» Observator. Cu: Simona 
Gherghe 

1345 Divertisment Din 
dragoste 

16:00 Observator. Sport.
Meteo

16:45 Vtvere - A trăi cu pași-
S une. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 
socială In care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 
îndeosebi sentimentele, 
ingredientele principale 
ale serialului.

17:45 9595-Te îhvat*  ce să 
fad

193)0 Observator. Sport. 
Meteo. Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță 

2030 Agenția matrimonială.
El Episodul 7. Cu: Tamara 

Buciuceanu, Emilia 
Popescu, George 
Mihăiță, Coca Blos, Dan 
Helciug 

21.*00  Sissi - Destinul unei 
tdl tnpărătese (dragoste, 

coproducție, 1957). Cu: 
Romy Schneider 

233)0 Observator cu Letitia 
Zaharia. Ultimul jurnal 
de știri al zilei va fi 
difuzat la ora 23,30: un 
rezumat al celor mai 
Importante noutăți de 
peste zi 

t-t) Absența binelui (thriller,
G SUA 1999). Cu: 

Stephen Baldwin, Tyne 
Daly. Cu profesionalis- 
toul unui veteran, detec
tivul criminalist

7:00 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
B Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

10:15 0 nouă viată 
11:15 Zâmbete Intr-o pastilă 
12:15 La Bloc 
1300 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo
1345 De râsul lumii 
14:15 Bietul loanlde (dramă,

B România, 1980).
16:00 Tânăr și neliniștit. Cu:

EJ Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter f 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

17:00 Știrile PRO TV 
1745 Teo. Emisiune de 

divertisment prezentată 
de Teo Trandafir 

19:00 Știrile Pro TV

19&45 Necunoscutul (acțiune, 
; jj SUA 1999) Nici chiar 

succesul uriaș de care 
s-a bucurat lansarea 
restaurantului ei nu a 
făcut-o pe Vonna Gray
son (Angie Everhart) să 
uite de moartea 
recentă a tatălui său, 
de care era foarte 
atașată. Așa că, într-o 
zi, cu mintea distrasă 
de pierderea suferită, 
Vonna lovește cu 
mașina un vagabond. 

2130 Fotbal: AC Milan - FC 
Liverpool, med în 
finala Ligii Campionilor 

23:45 Știrile PRO IV Sport 
Meteo

0:15 Rezumat Liga Campi- ; 
onilor

1S0 Omul care aduce cartea 
23» Repetiție pentru crimă 
O (SF, SUA 1997)
330 Promotor 
43» Zâmbete într-o pastilă

7:00 Culoarea păcatului
S (reluare)

8:15 Te vol învăța să Iubești
El (reluare) 

9:15 Mama vitregă 
B (reluare) 

11Î15 Totul despre Camila

B (reluare)
13:15 îngerul nopții. Cu:

El Cesar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

14:15 Răzbunarea.
( B Cu: Gabriela Spanic, 

Josi Angel Llamas, 
Marla Helena Doering, 
Orlando Miguel, 
Catherine Siachoque, 
Barbara Garbfalo, Car
los Duplat, Jorge Cao, 
Marcela Carvajal 

15:30 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 
' El riel, Malema Solda, 

Agustina Lecouna 
17:25 Vremea de acasă 

i 1730 Poveștiri adevărate 
18:10 Luna 
19:15 Te voi Ihvăfa

El să iubești.

20:10 Mama vitregă, Cu: vic-
B toria Ruffe, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biagglo, Eduardo 

Capetillo, Renâ Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska 

, 22100 De trei ori femele cu 
Mihaela Tatu. De 3 x 
femeie prezintă tele
spectatorilor cariera 
unor femei de succes 
din România, femei 
Independente financiar, 
capabile să ia decizii 
importante, femei 
încrezătoare în forțele 
lor, femei fericite, împli- 

: nite, cu sau fără familie;
j femei lipsite de

prejudecăți, inventive, 
fie că e vorba de slujbă, 
cuplu, familie sau sex 

23:30 Culoarea păcatului 
030 Răzbunarea. Cu: 
S Gabriela Spanic

73X) Teleshoping 
730 Esenzze 

‘ 7:55 Sport cu 
Fiorentina

83)0 Teleshoping 
830 Sunset Beach 
930 Dragoste 
El șl putere 

10:00 Kensky
Show 

10:55 CUP ART 
113» Monica 
12:00 Casa 

noastră 
12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 

Î 13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset 

! ElBeach 

1520 Focus
Cu: Anca Dinu

15:25 Dragoste 
S șl putere 

16:15 Al șaselea 
simt 

17:10 Camera de lâs 
1730 Trăsniți fa 

BNATO
183» Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina Jopescu 
19:00 Viața la extrem

Șu: Huidu^^îușă. 

Șerban Huidu și Mihai 
Găinușă, adică cei doi 
:ârcotași, împreună cu 

bebelușele, Puștiu și 
Mistretu neprietenos, vă 
prezintă o variantă 
unică și total diferită a 
celor mai importante 
noutăți din domeniul 
politic, social, cultural 
sau economic. în fiecare 

săptămână două oră 
fotreagi de cârcoteli 

s W răsniji
El to NATO

! 20) Foors Plus. Cu:Sifeia 

Ticula
23^5 Vino, mamă să mă 

; .cirezii
«siS Seiginlo 
1:15 Șapte seri 

cu Adriana
145 Focus.

73)0 Sărotă-mă, prostule I 
B (reluare)

83» Teleshopping (reluare) 
830 CeZar șl tipar 
93» COOLmea distracției 

’• 103» Tonomatul DP 2.
Prezintă Cătălin Măruță. 
Emisiune de divertis
ment cu știri din lumea 
muzicală, invitați în pla
tou, dedicații și mesaje 
în direct prin SMS 

1130 Cind minute de culturii 
11 >45 Pasiuni 
12>40 Euro-dispecer 
12:45 Stargate: SG: 1 
13:30 Teleshoping 
1400 Tommy și Oscar 

î 1430 Fiica oceanului 
1 15:00 împreună în

Europa 
163)0 Zona de conflict 
16:30 Cind minute de cufturâ 
1645 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
173)0 Rebelii 
18:00 Jurnalul Eutpnews pen

tru România
1830 Minorități sub trei dic

taturi
19:00 Sofia Iul Lorenzo 

20£0 Dragul de Raymond în
B distribuție: Ray Romano, 

Patricia Heaton, Brad 
Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

2030 Cirque du Soleil: Focul 
El lăuntric

213)0 Omul între soft și moft 
2130 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
2^00 Jurnalul Euronews 
22:15 Ieșind din tenebre

13 (dramă, Marea Britanie, 
1988). Cu: Charles 
Dance, Alexandra Paul, 
Michael Shannon 

2355 Americam Gothic.
E| Episodul 2. Cu: Brenda 

Bakke, Lucas Black, 
Gary Cole, John Mese, 
Sarah Paulson. 
Producător Sam Raimi 

050 Două roți 
120 Dragul de Raymond 
145 Școala sub teroare

B (thiller, SUA 1998)

■ 83» Joey. Episodul 14 - 

i. B Joey și premiera 
830Păzlnck>peTe$s 

B (comedie, SUA 1994).
Cu: Shirley Maclaine, 
Nicolas Cage, Austin 
Pendleton, Edward 
Albert, David Graf. 
Regia: Hugh Wilson 

10:10 Valentin (dramă,
Argentina, 2002). 

1140 Fără lacrimi (dramă, 

B Marea Britanie, 2002).
Cu: Tina Kellegher, 
Brenda Fricker, Barry 
Barnes, Emmet Bergin, 
Ali White 

f 133)5 Dragoste nebună
B (comedie, SUA 2003) 

1445 Scor final (crimă, SUA 
: t32ooi) i

Î 16:50 O altă joacă deaspi- 
* BonH (aventuri, SUA

2002)
1 1830 Gemenii (aventuri,

Franța, 2004) 
' 20D0 S.WAT. (acjiune, SUA

2003).
, 223» Infanteria stelară 2: ;

B Eroul federafiei (horror,
SUA 2004). Cu: Richard 
Burgi

2330 Noimal (dramă, SUA 

; (3 2003)
125 Un ban cinstit (come

die, SUA 2001).

TV SPORT
093» Știrile TV Sport 0930 i 

' Rodeo 113» Știrile TV Sport
113)5 Teleshopping 1120 Rug- 
bi Total 123» Știrile TV Sport 

* 1235 Folbal pe plajă: Uruguay
■ Africa de Sud 133» Știrile TV 

; Sport 13:10 Fotbal pe plajă:
Portugalia - Japonia 143» Știr- ș 

i ile TV Sport 14:10 Fotbal pe 
plajă: Brazilia - Thailanda 153» 

> Știrile TV Sport 15:10 Faceți 
jocurile 163)0 Știrile TV Sport 
16:15 Teleshopping 1630 Fot
bal Spania 1830 Știrile TV Sport 
193» Handbal femini: Astral 
Poșta Câlnău - Rapid Bucu- 
reștj/Tomis Constanta - Oltdiim 
Râmnicu Vâlcea 213» Știrile 7V 
Sport 2130 Rodeo 2330 Știri

0630-073» Observator (r)e*  
1630 -1645 Știri locale (d)

0830-103» Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-203» Emisiuni infor
mative

07.00 Familia Florei (dramă, 
1998) 0830 Dorința de a trăi 
(biografic, 1991) 103» Asce- 
siunea (acțiune, 1994) 1145 
Adevărata dragoste (dramă, 
1982) 1330 Familia Florei 
(dramă, 1998) 15.15 Cutremu
rai (dramă, SUA 2004) 1645 
Ascensiunea (dramă, SUA, 
1994) 1830 Adevărata dragos
te (comedie romantică, SUA 
1982) 20.15 Liberty Street (dra
mă, SUA 2004) 223» Brigada 
de politie (s) 23.00 Jessica 
(dramă, Australia, 2004). 0045 
Fereastra din spate (triller, 
SUA 1998).

DISCOVERY
133» Vânătorii de mituri 1430 
Inginerie la superlativ. Mașini 
blindate 153» Performanțe la 
superlativ. Invenții tehnologice 
163» Istorii neeluddate: Ma- > 
rele jaf din avion 173» Câm- ' J 

puri de bătălie, Scandinavia, 
frontul uitat (Partea întâi) 
18.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt Tasmania/ Păstrăvul 
1830 Pasionat de pescuit, La 
pescuit de crap scoțian 193» 
Curse asurzitoare, Balans 
203» Confruntarea fiarelor. 
Lupul contra pumei 213» Ma
șini de viteză. Recorduri și tre
nuri cu aburi 223» Conspirații 
sub lupă, Rudolf Hess 2230 
Asasinate celebre 233» Autop
sia mumiilor 003» Păgânii 
013» Criminaliștii 023» Ma
șinăriile de război ale secolului 
21
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Curtea de Apel Alba-lulia 
organizează concurs pentru ocu

parea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi vacante de 
personal auxiliar de specialitate: 
1. la Tribunalul Hunedoara

- 1 post grefier arhivar studii medii 
2L u-------1-——. *• ic juaecarona nunocoGra

- 1 post grefier arhivar studii medii

1 euro____________
1 dolar american

ina.jurccne@intorniniedia.ro

GrUDcI mare pregătitoare ț „Voinicii" de la ț Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”• din municipiul Brad și clasa a II- a C de la Școala I Generală „Horea, | Cloșca și Crișan” t plantează pomi în 
p curtea grădiniței - L activitate inclusă F intr-un parteneri- | at educațional. 
L Acțiunea poartă k numele F “Ecogrădinița” și 
f se axează pe f conștientizarea I importanței me- T diului 
t înconjurător in 
F care vor trăi 
i adulții de mâine.

(Foto: Traian Mânu)
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PE SCURT
e Centru. Firmele Microsoft, Connex și Alcatel vor înființa la Petroșani un Centru de excelență pentru copiii superdotați în domeniul I.T., unic la nivel național, pentru a le stimula imaginația, afirmă Monica lacob- Ridzi, deputat de Hunedoara. (I.J.)
e Finanțare. Monica lacob Ridzi, deputat, va încerca să obțină finanțare pentru Spitalul de Urgență Petroșani în vederea obținerii unui artroscop. Aparatul este necesar pentru că în zonă au loc foarte multe accidente montane sau în unitățile miniere. (IJ.)
Numărătoarea continuă

Deva (C.P.) - Administrațiile financiare din județ au centralizat peste 62300 de declarații de venit. Conform estimărilor DGFP Hunedoara, în acest an trebuiau să depună astfel de declarații circa 79000 de contribuabili.

HtolwWFN
Barman
Ospătar
Bucătar

CONDIȚII:
- vârsta maximă 30 de ani; 

spirit de inii rtiva; 
bună comunicare.

Pentru relații ți informații 
suplimentare, la telefonul: 

0788/356.486.

Consiliul Local al Comunol Dobra 
județul Hunedoara, organizează, în data de 5 iulie 2005, ora 
10.00 - proba scrisă, și în data de 6 iulie 2005, ora 10.00 ■ 

interviul, la sediul din localitatea Dobra, Piața Victoriei, nr. 1.
Concurs

pentru ocuparea funcției publice de execuție referent de specia
litate, clasa II, gradul profesional superior.

Condiții:
c) Condițiile,de desfășurare a concursului:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 28 

iunie 2005.
- instituția publică la care se depun dosarele de înscriere: Con

siliul Local al Comunei Dobra, județul Hunedoara ■ compartiment 
secretariat.

Data, ora 51 locul organizării concursului:
-selectarea dosarelor de înscriere: 30 iunie 2005, la 

sediul Consiliului Local al Comunei Dobra.
- proba scrisă: 5 iulie 2005, ora 10, la sediul Consi

liului local al Comunei Dobra
- interviul: 6 iulie 2005, ora 14, la sediul Consiliului 

Local al Comunei Dobra
d) Condiții de participare la concurs:
- studii superioare cel puțin de scurtă durată: Construcții Civile 

și Industriale, Arhitectură, Urbanism
- vechime: minimum 5 ani
- cunoștințe operare pe calculator
Informații suplimentare și bibliografia se obțin la sediul Consi

liului Local al Comunei Dobra, jud. Hunedoara, sau la telefonul 
0254/283.241.
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Animalele la control!
M Analizele efectuate 
animalelor nu sunt scu
tite de plată. Excepție 
fac persoanele fizice.

Ina Jurcone

Deva - în cazul suspiciunii unor boli ale animalelor, transmisibile, examenele de laborator sunt gratuite pentru persoanele fizice care se pre- .„zintă direct la laboratorul de stat din cadrul Direcției Sani-

tar-Veterinare Hunedoara, declară Mihail Rudeanu, director DSV.
Identificarea bolilorEste vorba de bolile transmisibile de la animale la om, precum febra aftoasă, pesta bovină sau stomatita vezicu- loasă (toate bolile sunt înscrise într-o listă și, în funcție de situația epidemiologică din țară, Autoritatea Națională Sanitar - Veterinară modifică această listă). „Examenul pentru decelarea trichinei se tari-

fează cu: 70.000 de lei, în cazul examenului trichineloscopic direct, 135.400 de lei pentru un examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probă unică, iar un examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probe colective costă 451.000 de lei. Tarifele se actualizează periodic”, precizează Mihail Rudeanu.Societățile care au în obiectul de activitate creșterea și abatorizarea animalelor simt obligate la efectuarea analizelor.

Leul greu
Deva (C.P.) - în conceperea noii emisiuni monetare, BNR a avut în vedere menținerea structurii actualei emisiuni și racordarea la structura pe cupiuri a bancnotelor euro. S-a luat în considerare și raportul actual dintre puterea de cumpărare a populației din România și cea din țările UE. Bancnota cu valoarea cea mai mare (500 lei) va reprezenta echivalentul a circa 140 euro.

SC TRANSILVANIA 
SA șl ȚIF M&B 

COMEX SRL 
DEVA 

angajează 
ECONOMIST(Ă)

Cerințe:
* studii superioare economice 

cu diplomă de licență;
* persoană fără antecedente;
* studii aprofundate - masterat;
* cunoașterea unei limbi 

străine - engleză sau germană:
* cunoștințe utilizare PC: 

Microsoft Office, navigare Internet;
* disponibilitate pentru pro

gram prelungit și perfecționare.
CV-urile și cererile se vor depune 

la sediul SC Transilvania SA din 
Deva, str. 0. Goga, nr. 2.

Alte informații șl detalii la tel. 
0254/211.485, 0722/294.251 - 
persoană de contact Țif Beniamin 
George.

S.C. Uzina Mt canic? Orăștie S.A.
înregistrată la RC sub nr. J20/918/08.08.2003, Cod R 15657042, cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, Cod 
335700, jud. Hunedoara, tel. 0254/247966, fax 0254/247964, Cont RO60 RZBR 0000060001098032 deschis la Raif
feisen Bank Orăștie, organizează licitații publice cu strigare la următoarele date: 10.06.2005,17.06.2005 și 24.06.2005, 
la ora 10,00, la sediul unității.

Se oferă spre vânzare mașini-unelte (funcționale și nefuncționale) de tipul:
- strunguri paralele: SN320, SNB400, SNA500-800;
- mașini de frezat: universale: FU25-36, FV 25-32, FUS22-25; axe canelate; came; prin copiere; dantură; 
longitudinal FLP 660;
- mașini de mortezat; de rabotat; de alezat și frezat: AF85; AFD85;

I - mașini de rectificat: universal RU 100-350; plan: RPO 125-200; interior RIF 10/100; caneluri; roți dințate;
- mașini de găurit: G12, GCO 25-40; GR 50-820;

' - mașini și echipamente de ridicat și transportat: autocamion, autobasculantă 161, autocisternă, automacara, 
macarale turn, macara pivotantă 1,6 t;
- mașini de danturat: FD250; MD250;
- diverse: foarfecă ghilotină: 25 mm, FG 825; mașini de ascuțit scule, de șevăruit, de cepuit, linie grunduire 
vopsire, uscător cherestea, rezervoare, pompă distribuție carburanți, polizoare, planșete, birouri, dulapuri, 
rafturi etc.;

Taxa de înscriere și participare la licitație este de 100.000 lei fără TVA și garanția de participare este de 10% din 
valoarea licitată și se pot achita la casieria unității sau în contul de mai sus.
Documentele de înscriere și participare la licitație sunt: copie după buletinul de identitate pentru persoanele fi
zice și copie după înregistrarea la registrul comerțului, codul fiscal și statutul societății pentru societățile comer
ciale. Documentele de participare împreună cu dovada achitării taxei de participare și a garanței de participare 
se depun cu cel puțin o zi înainte de data ținerii licitației.
Informații suplimentare la sediul unității sau la telefonul 0254/247966.

SOCIETATEA NAȚIONALA A APELOR 
MINERALE SA, cu sediul în București, str.

Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, telefon 316.80.73, 
fax. 316.80.71, în conformitate cu prevederile 

legale, anunță organizarea unei licitații deschise 
pentru „Valorificarea prin îmbuteliere șl comer

cializare a apei minerale naturale extrase și 
livrate franco-sursă de S.N.A.M. SA din 

perimetrul de exploatare BĂCÂIA județul 
Hunedoara, pe bază de contract comercial".
Licitația deschisă va avea loc în data de 20 iulie 2005, 

ora 12.00, la adresa din București, str. Mendeleev, nr. 
36-38, etaj 3, sector 1.

Caietul de sarcini în valoare de 9.530.000 lei poate fi 
cumpărat de ia sediul S.N.A.M. SA, București, etaj 3, ca
mera 148.

Pentru participarea la licitația deschisă, ofertanții vor 
depune ofertele, conform caietului de sarcini, cel târziu cu 
o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea 
licitației, respectiv până la data de 19 iulie 2005, ora 
12.00.

Garanția de participare este de 50.000.000 lei, achi
tată prin ordin de plată în contul S.N.A.M. SA, IBAN RO69 
RNCB 5101 OOOO 0121 0001 - BCR Unirea.

Relații suplimentare, la sediul S.N.A.M. SA Comparti
mentul Marketing sau la numărul de telefon 316.80.73/16.

FGH
PLVIO MA4MN

mailto:ina.jurccne@intorniniedia.ro
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• Protest. Angajații societății care asigurăpaza combinatului Mitall Steel Hunedoara au încetat ieri protestul, după ce au fost anunțați că li se vor achita drepturile bănești restante pe aprilie, a declarat liderul protestatarilor de la SC Syd Pază SRL Hunedoara, Victor Tămârjan. Societatea a asigurat, până pe 19 mai, paza platformei siderurgice. (M.S.)
• Pentru orăștieni. Cea mai importantă serbare câmpenească a locuitorilor din municipiul Orăștie, „Maialul Orăștian",va avea loc duminică, 29 mai, la Popasul „Poienița". Festivitățile manifestării vor începe în dimineața zilei anunțate, la ora 10.00. (S.B.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informniedla.ro

România 
semnul 
carantinei

Ziua în care cei trei jurnaliști au ajuns teferi acasă a coincis cu demisia din PSD a senatorului loan Talpeș. Același Talpeș care a fost șeful Serviciilor de Informații Externe și care a fost acuzat (doar de mass-media, deocamdată) de legături cu Omar Hayssam. Culmea coincidenței, în același timp Mircea Geoană, președintele PSD, cerea o anchetă prin care să se afle cum a ajuns Hayssam membru în partidul pe care acum îl păstorește. De aceea nu poți să nu te-ntrebi ce vrea să însemne demisia lui Talpeș? Cine știe, poate se gândește să întemeieze un alt partid cu tătucul născător de PSD actualmente scos pe tușă de dureri de inimă neagră. Sau poate crede că ieșind din marele partid neocomunist, intră în carantină și va fi lăsat în pace?In același context, după carantina post- răpire, am vrea adevărul despre răscumpărarea ziariștilor. Și asta deoarece președintele Băsescu a susținut că nu s-a plătit nici un dolar. Atunci care a fost prețul? Pentru că este greu de crezut că marinerul a reușit să-i mulțumească pe arabi jertfindu-și neastâmpărata sa șuviță.

Asociația de Turism „Kogaion” Orăștie a participat, pe 21 și 22 mai, la un concurs de orientare turistică desfășurat in Cheile Aiudu- lui. La acțiunea organizată de Clubul Acropolis din Aiud au fost prezente asociații de turism din județele Alba, Cluj și Hunedoara.
(Foto: Daniel I. lancu)

Ligi născute moarte
■ De la constituire, 
pesediștii s-au întâlnit 
de două ori, aliații mai 
așteaptă.
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedla.ro

Deva - în toamna anului trecut au fost înființate Ligile aleșilor locali ai PSD, respectiv ai PNL-PD, la nivel județean. Din cele două organisme fac parte primarii, viceprima- rii și consilierii locali sau județeni ai respectivelor formațiuni politice. Scopul ligilor

era, potrivit declarațiilor de atunci, acela de a întări colaborarea între membrii de partid care au reușit să ocupe anumite funcții în urma alegerilor locale din 2004.
De două ori și niciodatăAleșii PSD-ului au apucat să se întâlnească de două ori. „Am avut două ședințe, ultima dintre ele săptămâna trecută, ocazie cu care fiecare primar și-a prezentat problemele. în plus, s-au exprimat și nemulțumiri față de modul cum este reflectată în presă imaginea partidului nostru, în

special datorită atacurilor din partea reprezentanților puterii”, ne-a spus Simion Mariș, președintele Ligii aleșilor locali ai PSD.în schimb, liberalii și democrații nu au apucat să se mai întâlnească. „Au fost prea multe probleme concrete de rezolvât de când am preluat puterea și mai simt încă. Cred că prima ședință o vom avea în luna iunie, după ce vor fi numiți toți șefii de instituții descentralizate și lucrurile se vor stabiliza”, ne-a declarat și Iosif Blaga, președintele Ligii aleșilor locali ai Alianței DA.

Recepția 
telecabîneiDeva (D.I.) - Florin Oancea, viceprimarul municipiului Deva, ne-a declarat că mâine va avea loc recepția tele- cabinei de pe Dealul Cetății, recepție amânată de mai multe ori până acum din motive diverse. „Până joi vor fi efectuate teste, apoi va avea loc recepția lucrării, urmând ca darea propriu-zisă în folosință să aibă loc cu prilejul Zilelor Cetății”, a spus Florin Oancea.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Le pași politicienilor bunedoreni de problemele oamenilor din județ?

Microhidrocentrala la 
Geoagiu - în acest an

Geoagiu (D.I.) - Lucrările pentru finalizarea microhidrocentralei de pe raza orașului Geoagiu, mai precis din stațiunea Geoagiu- Băi, continuă în această perioadă. Recent a fost terminat drumul de acces spre respectivul obiectiv, în prezent construindu-se clădirea în care va fi amplasată turbina provenită de la Reșița. „Se lucrează intens, deoarece dorim să o dăm în folosință în acest an. Este o premieră pentru o primărie din România să construiască o microhidrocen- trală și, în plus, noi facem totul în regie proprie, forța de muncă provenind din rândul celor care beneficiază de venitul minim garantat”, ne-a declarat Simion Mariș, primarul orașului Geoagiu.

Aparent. Interesul poartă fesul iar politicienii sunt cei cărora li se potrivește cel mai bine această zicală. Pe timpul campaniei electorale dau impresia că se implică și le pasă de toate necazurile din județ și, după ce câștigă, uită de noi.
Anca, 
Deva

I^și urmăresc doar propriul interes. Când ajung la putere încearcă să-și aranjeze cât trial bine propriile afaceri și nimic altceva. Qamenii care i-au votat nu sunt importanți decât din patru în patru ani, când fiecare vot contează. 
Remus Roșu,
Deva

Primarul Mircia Muntean este singurul politician atent la nevoile cetățeanului. Nimeni nu se preocupă pentru Deva mai mult decât domnul primar. După campania electorală nici un deputat sau senator nu se mai interesează de noi. 
Magdalena Matkovcsik, 
Deva

Nu. în campania electorală toți au fost trup și suflet pentru noi și după ce s- au văzut instalați în funcție nici măcar nu mai vin prin județ pentru a se interesa de soarta oamenilor pe care-i reprezintă. Știu doar să înșele oamenii!
Virgil Munteanu, 
Deva

Actualul prefect se străduiește să rezolve problemele oamenilor dar nu totul depinde de el. Pentru ceilalți reprezentanți ai partidelor politice pe care noi i-am votat suntem doar niște ignoranți buni din patru în patru ani.
Simona, 
Deva

• Prefectura Județului Hunedoara:
Dezsi Attila, secretar general începând cu ora 70.OS

• Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte____________________ 09 00-12.00

• Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Robert lulia Viță, șef stat major 10.00-14.00

• Primăria Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar_____________________ 09.00-12.00

• Primăria Municipiului Orăștie:
Teodor Iordan, secretar_____________________ 09 00-11 00

• Primăria Municipiului Brad:
Florin Cazacu, primar începând cu ora 09.00

• Poliția Municipiului Deva:
Nu are program de audiențe________________________________

• Primăria Municipiului Hunedoara:
Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09 00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției Munici
piului Hunedoara______________________________ 12.00-14.00

• Poliția Municipiului Petroșani:
Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului 
Petroșani 10.00-1200

Bani... dar pentru alții!
■ Grantul primit de la 
ACDSU pentru monito
rizarea mediului nu 
ajunge în Hunedoara.

Petroșani (I.J.) - MEC a încheiat un acord cu Agenția de Comerț și Dezvoltare a Statelor Unite privind un grant de 293.682 dolari, pentru cofinanțarea studiului de fezabilitate a proiectului de implementare a unui sistem de monitorizare a mediului în zonele miniere.Sunt vizate 140 de exploatări de pe teritoriul țării, însă se pare că cele mai „sensibile” sunt minele de sare. Perimetrele miniere închise

din Valea Jiului se pare că nu mai au nevoie de banii proveniți din grant, consideră ministerul. Aceasta pentru că în ecologizarea lor s-a implicat deja Banca Mondială.„Ecologizare înseamnă a- ducerea perimetrului fostelor mine la firul ierbii, cu clădiri adiacente cu tot. Furturile în exces ale fierului vechi și ale materialelor provenite din clădiri va rezolva cea mai acută problemă: jumătate din proiectul de ecologizare. Este cazul, în momentul de față, al celor două exploatații: Livezeni și mina Dâlja”, precizează Carol Schreter, primarul municipiului Petroșani.

h TotoianLi, Mădălina, elevă în clasa a Xl-a arte plastice, la Lheul de Mu- zică și Arte ! Plastice „Sigis-■ mund Toduță” 
MB alături de una■ dintre
■I lucrările sale expuse ia Galeriile de Artă „Forma” - Deva.

(Foto: Traian Mânu)
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O Odorhei - CIP la TVR. Partida dintre AS Oddrheiu Secuiesc și FC CIP, decisivă pentru titlul național, va fi transmisă în direct de TVR2, luni, 30 mai, de la ora 19.00. Clubul devean asigură transportul pentru suporterii care doresc să facă deplasarea la Odorhei pentru a susține echipa la acest joc. (C.M.)
• Cupa României. FC CIP Deva va organiza în perioada 10-12 iunie la Sala Sporturilor unul dintre cele patru turnee ale Cupei României la futsal. Cip va juca cu Avântul Vaslui (în 10, la ora 18.00), Silvanus Reșița (în 11, la ora 17.00) și cu Clujana Cluj (în 12, la ora 11.30.) (C.M.)

Victorie pentru prestigiu
■ Cetate vrea să-și ia 
revanșa prin joc pentru 
ostilitatea cu care a 
fost tratată în tur.

Deva - Cetate putea intra în vacanță înaintea partidelor din ultimele două etape, întrucât nu are nici grija retrogradării, nici bucuria luptei pentru cupele europene, dar preferă să se bată pentru locul opt, ca să repete măcar performanța din sezonul trecut. în plus, Ia meciul programat azi, pe teren propriu, de la ora 17.00, cu Selmont Baia Mare, devencele vor să-

Deva (C.M.) - Programul etapei a 25-a, miercuri, 25 mai, 
ora 17.00: HCF Piatra Neamț - Silcfftub Zalău; RelulGal#- 
- U. Remin Deva; Astral Poșta Câlnău - Rapid CFR Bucureștii 
Tomis Constanța - Oltilim Rm. Vâlcea; Cetate Deva - Sel
mont Baia Mare; Rulm-ntul Brașov - U. Joii iun Cluj. Meci 
In devans HCM Roman - U.Timișoara 26-19.
Clasamentul
1. Silcotub Zalău 24 20 1 3 755- 590 41

Etapa 24
SelmontJB.M. - Rulmentul Brașov
21-26____________________ ______
Oltchim. - Eetate Deva 29-25

Etapa 23
U. Jolicton Cluj - Se!moHt33-32 
Setate - Rapid București 27-30

Etapa 22
U. Timișoara - Selmont 30-33
13. Remin - Setate 15-26

Bîră (nr.3) a părăsit U. Remin

2. Rapid CFR Bucureșa 24 18 3 3 763- 650 39
3. Gftchim Rm Vâlcea 24 17 5 2 587- 591 39
4. Rulmentul Brașov 24 15 3 6 670- 560 33
5. Tomis Constanta 24 16 1 7 581- 608 33
6. Astral Poșta Câlnău 24 13 2 9 700- 680 28
7. Otelul Galați 24 9 :4 11 561- 562 22
8. HCM Roman 25 9 1 15 BIS- 841 19
9. Cetate Deva 24 8 3 13 575-603 19
10. Selmont Baia Mare 24 8 3 13 529- 682 19
11. U. Jolidon Cluj 24 7 2 15 608- 658 16
12. HCF Piatra Neamț 24 6 3 15 622- 661 15
13. U. Remin Deva 24 6 2 16 594- 668 14
14. btaiv. Timișoara 25 0 1 24 557- 863 1

Cioncan amana Dinamo 
pentru Hunedoara

Deva (C.M.) - Maria Cioncan, medaliată cu bronz la JO Atena 2004, este intens curtată de Dinamo, dar din respect pentru clubul la care activează de nouă ani ezită să semneze o înțelegere până la clarificarea situației la CS Siderurgica Hunedoara. „E drept că ne aflăm în tratative cu Dinamo, dar nu vom face nici o mișcare până nu se lămurește situația la clubul nostru din Hunedoara. Am discutat cu conducerea CS Siderurgica și cu reprezentanții societății care sponsorizează clubul și așteptăm un răspuns. De asemenea, am fost de mai multe ori la primarul Hunedoarei, Nicolae Schiau, și i-am lăsat un memoriu, solicitând înființarea unui club municipal. Dacă nu vom primi semnale pozitive de la Hunedoara, probabil că vom accepta oferta celor de la Dinamo și Maria va avea dublă legitimare Pab Arad - Dinamo”, preciza antrenorul Ștefan Bereg- szaszy. Cioncan și Beregszaszy se află în cantonamet la Băile Felix, unde se pregătesc pentru participarea la Cupa Europei care va avea loc peste trei săptămâni în Italia, la Florența.

Maria Cioncan
(Foto: EPA)

și ia revanșa pentru tratamentul răutăcios*  îndurat Ia meciul tur.„întâlnim o echipă cu aceeași linie de clasament și o victorie ne-ar propulsa pe noi pe locul opt. Vrem să înche-

Cetate își propune să simtă încă o dată gustul succesuluiiem campionatul cu fruntea sus printr-o victorie la scor care ne-ar crea o imagine mai bună. în plus, un succes clar ar răzbuna într-un mod elegant ostilitatea cu care am fost întâmpinați de public, oficiali

și jucătoare la Baia Mare. Am pregătit meciul cu atenție și seriozitate și cred că jucătoarele vor avea forța să se mobilizeze și să câștige”, preciza Marcel Șerban, antrenorul echipei devene.
Dezertare de la U
■ luliana Bîră a părăsit 
echipa, anunțând că se 
lasă de handbal, deși i 
s-au achitat restanțele.

Deva (C.M.) - Fuziunea cu Cetate pare de neacceptat pentru unele jucătoare ale U. Remin. luliana Bîră, una dintre cele patru jucătoare care au depus memorii la FRH pentru a deveni libere de contract, a părăsit, ieri, clubul fără a anunța conducerea. „I- a spus colegei de cameră că pleacă acasă la Rm. Vâlcea, pentru că se lasă de handbal.

Problema e că a luat această decizie doar după ce și-a umplut buzunarele cu bani, pentru că i-au fost achitate toate restanțele financiare. Nu va scăpa cu dezertarea, întrucât are contract cu clubul până în 2007 și dacă nu se întoarce o vom acționa în judecată, pentru recuperarea sumelor de bani pe care le-a încasat de la noi”, preciza Marian Muntean, președintele U. Remin.
Meci fără valoareU. Remin ar putea să nu se prezinte la meciul pe care-1 are de disputat, azi, la Galați,

Reminîn compania Oțelului, în penultima etapă a Ligii Naționale, întrucât rezultatul nu va conta practic în clasament. Motivul? U. Remin nu se mai poate salva direct de la retrogradare și, fie că învinge, fie că pierde la Galați, îi rămâne doar șansa obținerii unui loc care asigură participarea la baraj. în condițiile în care HCF Piatra Neamț va pierde, cum e de așteptat, meciul de azi eu Sîlo&tub, Remin poate prinde un loc de baraj indiferent de rezultatul de la Galați, numai dacă învinge în Ultima etapă acasă pe HCF.
Alt traseu, altsponsor la raliu5 iunie, iar startul se va da la Deva, cu următorul traseu: Deva, Hunedoara, Simeria, Ra- poltu Mare, Geoagiu, Geoagiu- Băi. Lungimea totală este de 63,7 km, față de 97 km pe varianta veche. Viteza medie se estimează a fi de 31,07 km, pentru a nu se crea condițiile unor accidente. Organizatorii

■ Ediția a IX-a a Raliu
lui Frumuseții are ca 
sponsor principal Băile 
Daco-Romane Geoagiu.

Valentin Neagu
vatentin.neaqu@informmedia.ro

Deva - După șapte ediții organizate la Vața, în care sponsor principal a fost Romtele- com, iată că cea de a IX-a ediție a concursului are un nou trased și un alt sponsor principal. Din cele spuse ieri într- o conferință de presă de loan Ștaier, directorul Filialei județene a ACR, rezultă că în a- cest an sponsorul de bază este Băile Daco-Romane Geoagiu, așa că și traseul este altul. Perioada de desfășuare este 3-

spun că se bazează pe participant din W județe, cu aproximativ 30 de echipaje, din care 15 din județul Hunedoara. Ștaier a declarat că pentru prima oară vor concura și doamne și domnișoare din București, alături de cele din Dolj, Gorj, Satu Mare, Cluj, Brașov, Bistrița-Năsăud etc.

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 

iu f de televiziune.
nnuz

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
fo+A zlz» nrohd rrilnir» <il reîomlllî

»■

Finala Ligii 
Campionilor

Milano (C.M.) - Primăria din Milano va amplasa un ecran gigant în Piața Domului unde va putea fi urmărită, astă-sea- ră, finala Ligii Campionilor dintre echipa italiană AC Milan și formația engleză Liverpool. E- cranul va avea 6,12 metri înălțime și 4,61 metri lățime, fiind similar cu cel pe care 50.000 de spectatori au vizionat finala Ligii din sezonul 2002- 2003. La finala Ligii Campionilor, programată azi, la Istanbul, de la ora 21.45, vor fi prezenți 20.000 de fani italieni.

Bl.LocalitateaTelefon (opțional)
J

Raliul Frumuseții a ajuns la cea de-a IX-a ediție

Economisește cu abonamentul
A

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

NumelePrenumele
Adresa la care doresc sa primesc abonamentul:
StradaAbonamente

1 luni
3 luni
6 luni
12 luni

59.000 lei ( 5,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
319.000 lei (31,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)
599.000 lei (59,9 lei noi) pret/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi)

mailto:dprian.marinut@informmedia.ro
mailto:vatentin.neaqu@informmedia.ro
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• Schimb. Tehnicianul lui Șahtior Donețk, Mircea Lucescu, l-a oferit la schimb clubului Beșiktaș pe mijlocașul ucrainean Anatoli Ti- moșciuk pentru Daniel Pancu, susține cotidianul Sabah. Antrenorul echipei Beșiktaș, Riza Calimbay, urmează să ia o decizie în legătură cu această propunere.(MF)

Gheorghe Hagi, iubit în Turcia

• Renunțare. Federația Argentiniană de Fotbal a anunțat că renunță la disputarea meciului amical Franța - Argentina, programat la Paris, pe 17 august, deoarece federația franceză a refuzat să se angajeze ca cele două formații să joace, „într-o perioadă apropiată", o partidă retur, informează AFP.(MF)
Excluși din lot

Craiova (MF) - Mijlocașii echipei Universitatea Craiova, Bogdan Buhuș și Alin Vi- gariu, au fost puși pe liber, marți, de patronul Dinei Staicu, cei doi putând fi achiziționați de orice formație care va plăti grila lor. Mijlocașii Constantin Schumacher și Florin Pârvu vor fi declarați jucători liberi de contract la finalul sezonului și vor putea părăsi Universitatea fără ca gruparea din Craiova să aibă vreo pretenție financiară. în urmă cu cinci zile, patronul Dinei Staicu a anunțat că zece jucători ai Universității Craiova, Adnan Guso, Corneliu Papură, Ionuț Luțu, Mihăiță Pleșan, Cosmin Moți, Ilie Iordache, Mariko Daouda, Mădă- lin Murgan, Jane Gavalovski și Claudiu Drăgan au fost declarați jucători transferabili. Echipa Universitatea Craiova va retrograda, în premieră, în Divizia B, după 40 de ani în care a activat în prima divizie.

■ Hagi a primit din 
partea revistei Futbol 
Plus premiul pentru cel 
mai bun tehnician.

Istanbul (MF) - Tehnicianul echipei Galatasaray, Gheorghe Hagi, a primit, luni seară, în cadrul unei festivități care a avut loc la Hotelul Polat Renaissance din Istanbul, premiul pentru cel mai bun antrenor al anului în Turcia, acordat de revista Futbol Plus ca urmare a opțiunilor cititorilor. La a patra ediție a festivității numite „Oscarurile a- nului pentru fotbal”, au mai fost premiați, printre alții, jucătorii Ruștu Recber (Fenerbahce, portarul anului), Rigo-

Mitu va juca 
la Anderlecht

Bruxelles (MF) - Marius Mitu, al cărui contract cu Lierse, formația la care a evoluat în ultimele trei sezoane, a expirat, ajunsese la un a- cord de mai mult timp cu conducerea grupării la care a mai evoluat, în perioada 1996-2002, un alt jucător român, Alin Stoica. în cursul acestei săptămâni, Marius Mitu va efectua testele fizice și medicale. Jucătorul român este privit de conducerea tehnică a formației Anderlecht Bruxelles ca un fotbalist care se poate transforma într-un lider de echipă și care poate crește concurența pe posturi. Antrenorul echipei Anderlecht, Franky Vercaute- ren, a declarat însă că Mitu va trebui să lupte pentru a câștiga un loc de titular în sezonul viitor. Marius Mitu evoluează în campionatul Belgiei încă ț din 2001, când s-a “ transferat la gruparea RWD Molen- 1 beek. *

Co Adriaanse

Mihăiță Pleșan

Olandez 
la cârma 
FC Porto 
Porto (MF) - Olan
dezul Co Adriaanse a 
fost numit, ieri, în 
funcția de antrenor 
al echipei FC Porto, 
înlocuindu-l pe Jose 
Couceiro, care și-a 
dat demisia după ce 
a ratat câștigarea 
campionatului, a a- 
nunțat președintele 
clubului portughez. 
Couceiro este al trei
lea antrenor demis 
după plecarea în iu
nie 2004 a lui Jose 
Mourihno, la Chel
sea. Jose Couceiro l-a 
înlocuit, în februarie, 
pe spaniolul Victor 
Fernandez. Porto a 
terminat campionatul 
pe locul doi, la trei 
puncte de Benfica. 
Co Adriaanse a con
dus formația AZ'67 
Alkmaar până în se
mifinalele Cupei UEFA

Lăudati de FIFA si de
A 5

UEFA
■ Arbitrajul românesc 
a primit semnale pozi
tive privind prestația 
„fluierașilor" noștri.

București (MF) - Președintele CCA, Ion Crăciunescu, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că a primit semnale pozitive din partea UEFA și FIFA privind prestațiile arbitrilor români în campionatele Elveției și O- landei. „Ecourile în urma schimbului de experiență realizat în acest retur sunt extrem de favorabile. Ieri, UEFA ne-a anunțat că federația elvețiană a fost foarte mulțu mită de prestația lui Tudor (n.r. - Alexandru Tudor) care a primit cea mai mare notă de la ziarul Blick”, a precizat Crăciunescu. Conform afirmațiilor președintelui CCA, și

ShdCJUlllU O'Neal (Miami Heat) a făcut tot posibilul să se opună, dar Detroit Pistons a reușit să se impună în deplasare, 90 - 81, în primul meci ăl finalei Conferinței de Est.(D.N.) (Foto: epa)

Fără bursăManchester (MF) - O- mul de afaceri american Malcom Glazer și-a a- nunțat intenția de a retrage clubul englez de fotbal Manchester United de la Bursa din Londra, începând cu data de 22 iunie, se arată într-un comunicat dat publicității luni. Acest anunț vine după ce societatea magnatului american, Red Football, a dezvăluit într-un comunicat adresat autorităților bursiere condițiile ofertei înaintate acționarilor minoritari ai grupării engleze pentru achiziționarea acțiunilor. 

bert Song (Galatasaray, fundașul‘anului), Alex de Souza (Fenerbahce, mijlocașul anului) și Fatih Tekke (Trabzon- spor, atacantul anului). Galatasaray a câștigat, în acest an, Cupa Turciei și, cu o etapă înainte de final, ocupă locul trei în campionat, având șanse mici de a prinde un loc de Liga Campionilor.
Rămâne deocamdatăLuni a avut loc o ședință a Consiliului de Conducere al grupării. Vicepreședintele Er- gun Gursoy a confirmat că Hagi rămâne deocamdată la Galatasaray, precizând că responsabilii clubului vor discuta cu tehnicianul român la finalul sezonului.
Jale în Bănie

Craiova (D.Ș.) - Echipa de fotbal Universitatea Craiova nu a avut 20 de milioane de lei pentru a intra în cantonament înainte de meciul cu A- pulum. Clubul oltean nu numai că nu găsește variante pentru ieșirea din criză, dar se afundă și mai mult în umilință. înainte de meciul cu A- pulum, disputat duminică, e- chipa nu a avut bani pentru a intra în cantonament. Antrenorul Marian Bondrea a a- lergat de la Dinei Staicu la A- drian Mititelu pentru a face rost de bani, dar a fost „pasat” de ambii. Speranța lui Staicu este vânzarea lui Pleșan. Se pare că Staicu are o ofertă pentru Pleșan din Rusia, care ar urma să fie discutată mai atent după amicalul cu selecționata Moldovei.

Sorin Corpodean, un arbitru apreciat în străinătatecentralul Sorin Corpodean a fost apreciat în Olanda: „Ni s-a transmis că observatorul partidei pe care Corpodean (n.r. - Sorin Corpodean) a condus-o în Olanda i-ar fi acordat nota 8,8, un calificativ extrem de bun. Au fost 3 meciuri, 3 reușite totale ale arbi
Vor amenzi mult mai mici
■ Baschetbaliștii Poli 
Carbochim Cluj au fost 
amendați de Federație 
cu 210 milioane de lei.Cluj-Napoca (MF) - Managerul echipei clujene Poli Mobitelco Carbochim, Mircea Cristescu, a înaintat un memoriu Federației Române de Baschet, prin care contestă și cere scăderea cuantumului a- menzilor dictate împotriva jucătorilor și a clubului, în valoare de 210 milioane de lei. Penalitățile au fost decise în urma bătăii generale din meciul trei al finalei mici, disputat sâmbătă, la Cluj, în care au fost implicați jucătorii clujeni și cei de la formația Fa

I
»

Belgianca Justine Henin Hardenne s-a calificat după un meci dramatic în turul secund al Internaționalelor Franței. Fosta lideră mondială a învins-o cu 6 - 0, 4 - 6, 6 - 4 pe Conchita Martinez.(D.N.) (Foto: epa)

trilor noștri care ne-au făcut o reclamă bună afară”, a spus Crăciunescu.
Nimeni nu-i perfectîntrebat de ce arbitrii români au prestații așa de bune în străinătate, iar în Divizia A sunt predispuși greșelilor, 
rul, împreună cu antrenorul constănțean Vasile Pașca. „Sunt prea drastice, iar băieții sunt la prima abatere”, a declarat Cristescu.
DezamăgireJucătorii clujeni se declară dezamăgiți de deznodământul acestui incident. „Eu sunt foarte supărat. Se putea rezolva altfel, nu prin violență. Noi, dacă eram deștepți, îl lăsam pe Santana în pace după ce l-a lovit pe Silvășan și ar fi fost suspendat în toate meciurile din finală. Așa, din țap ispășitor l-am transformat în erou și am pierdut și medaliile. Ne doream cu toții să jucăm”, a spus Tudor Dumitres

Crăciunescu a răspuns: „Nimeni nu este perfect. Episodul Serea, de exemplu, s-a întâmplat o dată la 400 și ceva de meciuri în Divizia A. Perfect nu este decât Dumnezeu*  nu putem face mai mult”. Ion Crăciunescu a declarat, ieri, că s-a împăcat cu toți oamenii de fotbal, inclusiv cu Gheorghe Ștefan, dar a precizat că se gândește ca de acum înainte să îi tragă la răspundere în justiție pe ziariști.
Fără dușmani„M-am împăcat cu domnul Gheorghe Ștefan (n.r. - președintele clubului Ceahlăul Piatra Neamț), dânsul și-a cerut scuze în public, va plăti toate cheltuielile de judecată, iar eu am declarat litigiul închis. în lumea fotbalului nu mai am nici un dușman”, a mai spus președintele CCA, Ion Crăciunescu.
cu, singurul jucător de pe teren care n-a fost implicat în bătaia generală. Comisia de Analiză a FR Baschet s-a reunit duminică dimineață, pentru a studia caseta video cu incidentele de la meciul de sâmbătă.
SuspendareComisia federației a decis suspendarea pentru cele două., meciuri care erau programate.; duminică, a jucătorului spa niol al echipei BC Farul, An^ gel Santana, și a clujenilor;! Mihai Silvășan și Paul Che-i trean. Cei trei, care au fost considerați inițiatorii conflictului, au fost amendați cu câte 20 de milioane de lei.
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vând ap. 1 cameră (01)

• cărnii dnh, suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)

■ cameră cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(TinaTerra Mia Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• zona L Maniu, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet Preț 650 mii. lei, negociabil. Relații la tel. 
219470. (Ag. Imob. Multiprima)

• ama Dada, 25 mp, ocupabilă imediat Preț 480 
mii. lei, negociabil. Relații la tel. 219470. (Ag. 
Imob. Multiprima)

• dec, zona Mărăștiul Nou, gresie, faianță, 
balcon închis, preț 670 mii. lei. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

• garsonieră zona Gojdu, etaj bun, dec., par
chet gresie, faianță, apometre, preț 19.000 euro. 
Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• bd. DecebaL et intermediar, repartitoare, 
apometre, gaz contorizat balcon. Preț 850 mii. 
lei. Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• Gojdu, etaj 1, dec., contorizări, balcon închis, 
gresie+faianță. Preț 20000 euro. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)

• AL Crițiâă, etaj 3, contorizări, balcon. 450 mii. 
lei. Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• contort 1, dea, bucătărie, baie, balcon închis, 
bd. Decebal, ocupabilă imediat Tel. 0741/154401. 
(Garant Consulting).

• contort 1, dea, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj 7/9, ocupabilă imediat, bd. 
Decebal. Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant 
Consulting).

■ Decebal, etaj intermediar, contorizări, balcon 
închis. Preț negociabil. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)

■ semidea, balcon, apometre, etaj intermediar, 
Gojdu, preț 700 mii. lei, negociabil. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)

• dec, parchet laminat gresie, faianță, 
contorizări, termopan, balcon, ușă lemn masiv, 
etaj intermediar, Dorobanți, preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)

• doc, parchet, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, etaj intermediar, Gojdu. Preț 20000 
euro, negociabil. Tel. 0743/549654. (Garant 
Consulting)

• zona Gojdu, et 1, modificată, 40 mp, contori
zări apă, gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță, tavan fals, spoturi, parchet, mochetă, bine 
întreținută Preț 800 milioane lei. Tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
6 zona 22 Decembrie, et. intermediar, dea, st 47 
Jvhp, balcon mare, termopan, bucătărie mobilată 

contorizări totale, parchet gresie, faianță preț 
900 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Zarandidui, etaj 1, semidec., balcon 
închis, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
530 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0723/251498. (Fiesta Nora)

■ zona Emmescu, dec., st 56 mp, în plus o 
cameră la mansardă (pe nivel), cu posibilitatea 
de mansardare (în pod), centrală termică 
parchet gresie, faianță preț l.lmiliarde lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0723/251498. 
(Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, dea, etaj 1, ocupabilă 
imediat preț650mil.lej.TeL235M'T,ZW 
(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, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zona Mărăști, dea, mobilată balcon închis, et. 
l,’700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• zona Mărăsti, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (RoCan 3000)

• zonă bună dec., amenajată frumos, liberă 
preț 695 mii., negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• B-dul 22 Decembrie, dea, 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimason)

• zona Gojdu, amenajată modificată cu living, 
parchet laminat gresie, faianță contorizări, 48 
mp, et 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)

• b-dul L Maniu, sdeo, contorizări, preț 730 mii. 
lei, negociabil, tel. 206003. (Mimason)

• zona Dada, et. 3, mobilată contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)

• zona Emmescu, dea, etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată gresie, faianță 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• dea gresie, faianță zona Dacia, preț 450 mii., 
neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)

• neamenajată zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)

• decomandată suprafață foarte mare, gresie, 
faianță geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014. (Casa Grande)

• hol, baie, bucătărie, living, cameră cămară 
modificări interioare, multiple îmbunătățiri, re
partitoare, st 48 mp, etaj intermediar, zona Goj
du. Preț 880 milioane, neg. Telefon 235019. (Casa 
de Vis)

• garsonieră 2 camere, gresie, faianță contori
zări, superamenajată zona Dacia Preț 570 mii. 
lei negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• semidea, balcon, bucătărie, cameră baie, 
gresie, faianță parchet zona Dacia Preț 415 mii. 
negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Kogălniceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).

• zona Progresul, et. 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă ime
diat. Preț negociabil. Tel. 211587,0723/660160. 
(Ag. Evrika)

• dea, superb amenajată gresie, faianță 
contorizări, balcon închis, mobilată modern, 
utilată cu tv color, combină frigorifică mașină 
de spălat automată Aleea Saturn. Preț 720 mii. 
ROM 72.000 RON, negociabil. Tel. 0724-169303, 
0743-103622. (Casa Betania)

• etaj 3, contorizări, balcon, bine întreținută 
Aleea Crișului. Preț 465 mii. ROI/ 46500 RON. Tel. 
0741-084668,0720-370753. (Casa Betania)

• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta, în bloc cu 4 etaje, Decebal. 
Preț 780 mii. ROL/ 78.000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)

• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
yșă intrare lemn masiv, preț neg. tel. 
0726/826624. (Temporis)

• contorizări, parchet gresie, faianță ocupabilă 
imediat zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și 
faianță noi, lavabil, parchet balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(TinaTerra Mia Hunedoara)

• Huiedoara, zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488 
(Tina Tema Mia Hunedoara)

• zona Union, et 4, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• zona parc Gambrinus, amenajată convector 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• zona Flacăra, et 9, convector+boiler,preț320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)

• dea, parchet CT, balcon închis, zona Micro 5, 
Hunedoara, preț 360 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

• zona Central Civic, ideală pentru privatizare, 
ultracentral, preț 28000 euro, negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)

• In Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• to Deva, zonele: Progresul, Piață Gojdu, Micro 
15, cu sau fără îmbunătățiri, se acceptă și la 
ultimul etaj. Plata se face imediat evaluare la 
fața locului, relații latei. 0745/302200,232.808. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• zona împăratul Traian, balcon, contorizări, 
gresie, faianță preț 880 mii. lei, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

• regent dec, zona Bălcescu, contorizări, et 2, 
balcon, gresie, faianță preț 980 mii. lei, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)

• semidecomandate, parchet contorizări, 
gresie, faianță zona Ulpia, preț 880 mii. lei, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)

• zona bd. I. Maniu, decomandate, balcon 
închis, et. intermediar, parchet 55 mp, 
contorizări, preț 1,1 mid. lei, preț negociabil, tel. 
0726/710093. (Prima-lnvest),

• contorizări, balcon închisț et 1, zonă liniștită 
ocupabil imediat preț 700 mii. lei, tel. 
0722/055313. (Prima-lnvest)

• zona Bălcescu, circuit balcon închis, CT, 
gresie, faianță et 2,60 mp, preț 1 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• semidec, contorizări, balcon închis, et 4, zona 
Gojdu, parchet preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-Invest)

• zona Bălcescu, et intermediar, 54 mp, centrală 
termică preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

• zona Bălcescu, semidecomandate, balcon 
închis, centrală termică gresie, faianță parchet 
Preț 830 mit lei,.negociabil. Tel. 219470. (Ag. 
Imob. Multiprima)

• zonă centrală semidecomandate, gresie, 
faianță parchet contorizări totale, bloc 
acoperit Preț 890 mii. lei, negociabil. Tel. 219470. 
(Ag. Imob. Multiprima)

• zona Crucea Roșie (Gojdu), dea, ocupabil 
imediat et 4, stare bună, preț 800 mii. lei, nego
ciabil, tel .0745/159573. (Mimason)

• b-dul N. Bălcescu, dec., 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență 820 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)

• dec, amenajat CT, aer condiționat termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1530 
mid. lei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)

• bL R, str. Caragiale, dea, et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• zonaAL Armatei,superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)

• zona Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208 0721/744514. (Rocan 3000).

• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)

• zona Mcro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă centrală l- Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208 0724/620358 (Rocan 3000)

• zona Dorobanț, etaj 3, decomandate, 
contorizări, bucătărie mărită gresie, faianță 
Preț 27500 euro. Tel. 224264,0788361782. (Garant 
Consulting)

• zona Lffiacukh, etaj 3, fără îmbunătățiri, 
contorizări, balcon. Preț 1,1 mid. lei. Tel. 224264, 
0788/361782. (Garant Consulting)

• Gojdu, decomandată 2 balcoane, contorizări, 
etaj 1, parchet. Preț 1,2 mid. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• LBiacuU, decomandată et. 2, balcon, 
contorizări, parchet. Preț 1,15 mid. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• bd. Bălcescu, etaj intermediar, semidecoman
date, contorizări, balcon. Preț 830 mii. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting) .

• semidecomandate. In zona Al. Armatei, etJ, 
complet mobilat, contorizări, ocupabil imediat, 
preț 750 mii. Tel. 0745/411449. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• semidecomandate, etaj 2, bdul N. Bălcescu, 
foarte bine întreținut, 830 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• etaj bun, zona Al. Crișului, gresie, faianță 
lavabil, terinopan, apometre, gaz 2 focuri, balcon 
închis, preț negociabil. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• In Dadă ST 50 mp, podele laminate, gresie, fa
ianță, balcon mare (2x6), centrală termică aer 
condiționat living, ușă nouă Preț 950 mii. lei, 
neg. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• semidecomandate, Dadă etaj bun, parchet, 
gresie, faianță lavabil, contorizări, preț 620 mii. 
lei. Tel. 0X38/497615. (Agenția/mobiliară Nr.l 
Deva)

• semidecomandate, zona Bejan, podele lami
nate, gresie, faianță convector, apometre, preț 
550 mii. lei. TeL 0745/786578 (Agenția Imobiliară 
Nr.l Deva)

• etaj intermedfar, circuit, gresie, faianță 
parchet, balcon, scară cu interfon, zona Lido. 
Preț 950 mii. ROI/ 95.000 RON, negociabil. Tel. 
0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)

• etaj 1, decomandate, centrală termică proprie, 
parchet, gresie, faianță instalații noi, bine 
întreținut. Minerului. Preț 760 mii. ROL/ 76.000 
RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)

• etaj 1, gresie, faianță parchet laminat 
contorizări, modificări interioare, zona Mărăști. 
Preț 640 mii. ROL/ 64.000 RON. Tel. 0742-005228 
0720-387896 (Casa Betania)

• etaj 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mii. ROL/ 90.000 RON, negociabil. Tel. 0724- 
169303,0743-103622. (Casa Betania)

• etaj 1, parchet, balcon, contorizări. baie cu 
geam, bine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 mii. ROL/ 90.000 RON. Tel. 0741- 
084668 0724-169303. (Casa Betania)

• decomandate, contorizări, balcon, etaj inter
mediar, strada Bejan. Preț 480 mii. ROL/ 48000 
RON. Tel. 0742-005228, 0720-387896. (Casa 
Betania)

• etaj 1, decomandate, balcon închis, 
contorizări, parchet, Gojdu. Preț 800 mii. ROL/ 
80.000 RON. Tel. 0741-120722,0724-169303. (Casa 
Betania)

• etaj 2, parchet, contorizări, balcon, bine 
întreținut Aleea Armatei. Preț 710 mii. ROL Tel. 
0742-005228 0720-370753. (Casa Betania)

• decomandată balcon închis, contorizări, 
repartitoare, Liliacului. Preț 1 mid. ROL/100.000 
RON. Tel. 0724-169303, 0741-084668. (Casa 
Betania)

• circuit, etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut 
balcon, Bălcescu. Preț 900 mii. ROL/90.000 RON. 
Tel. 0741-084668 0720-370753. (Casa Betania)

• zona Eminescu (lângă AND et 3, semideco
mandate, balcon închis, apometre, gaz conto
rizat un apartament pe care îl poți amenaja și 
modifica așa cum dorești tu, tel. 0745/302200, 
232808 (Fiesta Nora)

• zona Mcro 15, et. intermediar, decomandate, 
balcon închis, centrală termică parchet nou, 
gresie, faianță, rigips, spoturi, ușă metalică 
centrală termică preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0723/251498 232809. (Fiesta Nora)

• zona 22 Decembrie, etaj 2, decomandate, st 56 
mp, centrală termică aer condiționat termopan, 
parchet gresie, faianță uși interioare și ușă 
exterioară noi, se dă și mobilat și utilat, preț 1,6 
miliarde lei, negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0723/251498 (Fiesta Nora)

• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
st 60 mp, contorizări, parchet gresie, faianță 
rigips, spoturi, cu modicări la camera mică și 
bucătărie, renovat recent, preț 13 miliarde lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808  0723/251498 
(Fiesta Nora)

• zona Dadă parter înalt circuit, contorizări 
totale, parchet, balcon închis, preț 800 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808 0788/165703. 
(Fiesta Nora)

• zona loan Corvin, decomandate, contorizări, 
termopan, parchet, gresie, faianță rigips, 
spoturi, balcon închis, living mare, bucătărie 
mobilată frumos modificat și aranjat preț 13 
miliarde lei, negociabil, tel. 0745/302200,0723/ 
251498 (Fiesta Nora)

• zona 1 Decembrie, etaj 2, semidecomandate, 
st 50 mp, contorizări, parchet faianță balcon 
închis, bine întreținut, preț 1,1 miliarde, nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0723/251498, 232808 
(Fiesta Nora)

• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Astoriă contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat preț foarte bun. Tel. 228540,0745653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță parchet laminat lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745653531. (Ag. Imob. Ella)

• parchet, balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță zugrăvit recent etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938 0721-268668. 
(Ag. Imob. Ella)

• semidecomandate, zona Dadă contorizări, 
parchet ocupabil imediat preț foarte bun. Tel. 
0745653531. (Ag. Imob. Ella)

■ decomandate, modWfcat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet spoturi, supermodern, 
parțial mobilat, merită văzut 1.250 mid. lei, neg. 
TeL 0722-566938 0745653531. (Ag. Imob. Ella)

• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, ușă schimbată ocupabil 
imediat preț 340 mii. lei. Tel. 228540,0745653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• to Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745653531. (Ag. 
Imob. Ella)

■ zonă ultracentrală decomandate, etaj 3, 2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)

• zona Dorobanți, et 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare modeme, 
termopane, gresie, faianță eta, se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona AL Straiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt preț 450 
mii. lei. TeL 0723/660160. (Ag. Evrika)

• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț negociabil, ocupabile imediat. Preț 
negociabil. Tel. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)

• irgent, etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
modeme, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)

• faianță to baie și în bucătărie, zugrăvit, 
apometre, zona Dacia Preț 530 mii. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)

• semidec, contorizări, gaz 2 focuri, balcon, 
complet mobilat, etaj intermediar, zona Aleea 
Armatei. Preț 750 mii. negociabil. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)

• decomandate, parchet gresie, faianță zugră
vit balcon închis, ocupabil imediat zona Gojdu. 
Preț 800 mii. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• urgent, zonă bună dea et 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)

■ dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tei. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)

• semidecomandate, Mcro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Mkro 5, parter înalt amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 miL lei. TeL 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
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• semkfecomandate, zona Dunărea, amenajat 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică, preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandata, zona Micro 5, preț 170 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0722/973569. (Profil Expert 
Hunedoara)

• semidecomandata, cu îmbunătățiri, zona 
cantină, preț 750 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130438. (Profil Expert Hunedoara)

• zona Micro 5, multiple îmbunătățiri, preț 400 
mii. lei, negociabil. (Profil Expert Hunedoara)

• ideal pentru firmă, zona Micro 5, preț 950 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0741/130438. (Profil Expert 
Hunedoara)

• Mkro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)

• Micro 6 modificat, etaj intermediar, zonă 
bună, boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• zona gării, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil.Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• Hunedoara, OM, decomandate, centrală, mo
bilier la comandă, gresie, faianță, instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798,0742/872106, 
0742/902488. (Tina Tema Mia Hunedoara)

• zona Bucegi, etaj 2, centrală, 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Bucegi, fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Teatru, decomandate, centrală, 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Mcro 6, et. 1, ușă metalică, 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Micro 5/1, et 1, centrală, amenajat 720 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• zona Ariima, et. 3, ușă nouă, 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrală. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211567. (Ag.Evrika)

• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• decomandate, contorizări, central, plata pe 
loc, tel. 0740/126029. (Prima-1 n vest)

• zonă bună, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
Invest)
• in zonele: Progresul, împăratul Traian, Gojdu, 
Dacia, Bălcescu, Minerului, tel. 232808, 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• urgent zona împăratul Traian, Gojdu, et. 1,2.
Ofer plata pe loc. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Vând an. 3 camere (05)

• urgent dec, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg, tel. 0726/826624. (Temporis)

• decomandate, centrală termică, etaj interme
diar, zona Dorobanți, preț 15 mid. lei, negociabil. 
Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)

• semidecomandate, parchet laminat geamuri 
termopan, gresie, faianță, etaj intermediar, 
Scărișoara, preț 850 mii, negociabil, contorizări. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă, pod, faianță și gresie, 
contorizări, I. Corvin, preț 1,1 mid. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)

• semidecomandate, neamenajat, contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)

• zona lutiu Maniu - Decebal, decomandate, et 
intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită, parchet stare bună, ocazie 
unică, tel. 0723/251498,232809. (Fiesta Nora)

. • zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, mochetă, gresie, faianță, se dă și 
mobilat, preț 1,6 miliarde lei, negociabil, tel. 
0723/251498,232808,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Progresul, etaj 2, decomandate, balcon 
închis, centrală termică, parchet stejar, gresie, 
faianță, bucătărie modificată, cu living foarte 
mare, ușă metalică nouă, recent renovat, preț 
13 miliarde lei, negociabil, tel. 0723/ 251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, contorizări, 
balcon închis, faianță, 2 băi, 2 balcoane preț 
foare bun 1.200 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

• urgent, zona Bălcescu, dec., parchet, 
contorizări, gresie, faianță, ocupabil imediat, 
bloc de cărămidă, preț 35.000 euro, negociabil, 
tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)

• urgent, semidecomandate, et. 2, centrală 
termică, modificări interioare, mobilat, preț 800 
mii. lei, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)

• urgent, transformat în 2 camere cu living, 
renovat, contorizări, et. 2, preț 720 mii. lei, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

• zona piață, bloc de cărămidă, et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)

• zonă dtracentrală, bloc cărămidă, amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

• zonă centrală, I. Creangă, amenajat centrală 
termică, ocupabil imediat preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000)

• decomandate, zona Progresul, et 2, hol 
central, bloc cărămidă, parchet stejar, 
contorizări, gresie+faianță, st 80 mp, preț 1,5 
mid. lei. Tel. 211587, 0723/660160, 0745/253662. 
(Ag. Evrika)

• zonă idtracentrală, superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane,tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță, ocupabil 
imediat Preț 1,45 mid. lei, neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika)

• zonă ultracentrală, superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă, ocupabil imediat preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• semidecomandate, bloc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 650 mii. lei. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• decomandate, zonă centrală, modificat 
contorizări, parchet gresie, faianță, termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tel. 
228540,0722-566938,0721-268668. (Ag. Imob. Ella)

• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet balcon, preț 13 mid. 
lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• decomandate, noamsnijat etaj Intermediar, 
zona Progresul. Tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)

• semidecomandate, talanțâ+gresie, termopan, 
contorizări, zona Patria Tel. 0741/154401,227542, 
seara (Garant Consulting)

• zona Dorobanți, CT, gresie, faianță, parchet 2 
băi, posibilitate de privatizare. Tel. 224264, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• In drctitt, parchet contorizări, balcon închis, 
Gojdu. Preț 32000 euro, neg. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)

• semidecomandate, parchet gresie, faianță, 
contorizări, instalații sanitare noi, et. 1, Al. 
Moților. Preț 650 mii. lei. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)

• zonă centrală semidecomandate, balcon 
închis, faianță, parchet centrală termică. 1350 
mid. lei, neg, Tel. 219470. (Ag. Imob. Multiprima)

• gresie, faianță, parchet, balcon închis, gaz 2 
focuri, repartitoare, modificări interioare, 
mobilat, zonaTitu Maiorescu. Preț 940 mii. nego
ciabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• modflcat, termopane peste tot parchet gre
sie, faianță, forme rlglps cu spoturi, boxă, repar
titoare, parțial mobilat, zona loan Corvin. Preț 
1,250 miliarde lei. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• decomandate, bucătărie mare, 2 băl, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, Mihal Viteazul. 
Preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 0743-103622, 
0724-169303, (Casa Betanla)

• etaj Intermedtar, decomandate, gresie, 
faianță, balcon închis, contorizări, repartitoare, 
Bălcescu. Preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 0743- 
103622,0724-169303. (Casă Betani a)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet, bloc acoperit, ultracentral, Decebal. 
Preț 1,250 mid. ROL/ 125.000 RON. Tel. 0742- 
005228,0724-169303. (Casa Betania)
• eta| 1 zona Dunărea-gară, 825 mil. negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• etal 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• Micro 6, modificat 550 mil. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zona Fabricfl de Tricotaje, centrală, 850 mil., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mil. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)

• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală, multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)

• Transilvaniei, otel 2, convectoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță, parchet lamelar, centrală, ușă metalică, 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• Mihal VHeazid, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică, 
bucătărie mobilată, preț 35.000 euro, neg. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj Interme
diar, decomandate, centrală, preț 525 mil. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• bduL Tralan, amenajat, 2 balcoane închise, 
convector, 750 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

• Micro 6 etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• zona Micro 7, cu îmbunătățiri, preț 350 mH. lei. 
Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

• zona OM (Eliberării), preț 550 mil. lei, nego
ciabil. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hune
doara)

• etaj Intermediar, zona Teilor, Deva, preț 850 
mii. lei, negociabil. Tel. 0722/9735®. (Profil 
Expert Hunedoara)

• semldeconiandate, atei intermediar, multiple 
îmbunătățiri, CT, termopan, zonă centrală, preț 
un miliard lei, negociabil. Tel. 0741/130438. (Profil 
Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In Deva, zonă bună, poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)

• ăi zonele: Gojdu, DecebaJ, Eminescu, Mărăștiul 
Nou, Dacia, Cuza Vodă, Bălcescu, tel. 232080, 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, zonă centrală, contorizări, gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg,, 
tel. 0726/826624. (Temporis)

• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
2 băi, 3 balcoane, vedere în 2 părți, centrală 
termică, parchet laminat, gresie, faianță ușă 
metalică, foarte bine întreținut, preț 13 miliarde 
lei, negociabil, tel. 0723/251488, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)

• zona Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă, 90 mp, et. 1, CT, 2 băl, 2 balcoane, parchet, 
gresie faianță, bucătărie modificată, vedere în 2 
părți, zonă liniștită, preț 57.000 euro negociabil. 
Telefoane 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

• zonă centrală, garaj, gresie, faianță, parchet, 2 
balcoane -1 închis, centrală termică, boxă bloc 
acoperit cu țiglă Preț 2,150 mid. lei, negociabil. 
Tel. 219470. (Ag. Imob. Multiprima)

INTERBRANDS Marketing & Distribution SRL, 
partener al celor mai mari producători de bunuri de larg consum 
din lume, cum ar fi British American Tobacco, ProctcrAGamble, 

Nestle, Gillette, Kotanyi, te invita sa te alaturi echipei sale 
din DEVA In funcția de:

REPREZENTANT VANZARI 
(van-selier) - Divizia GILLETTE

Daca...
• Ai putere de convingere si ești orientat spre rezultate
• Ai excelente abilitați de comunicare
• Ai inițiativa si capacitate de rezolvare a problemelor
• Ai studii medii si permis de conducere categoria B
Vrei sa faci cariera intr-o companie de renume, cu excelente 

oportunități de dezvoltare personala sl profesionala ?
. ..Atunci trlmite-ti CV-ul ei o scrisoare de Intenție, pana in data 

de 31.06.2005, la: Interbrands Marketing & Distribution 
Cluj Napoca, str. Comeiiu Coposu, nr. 41, fax: 0264/416807, 

e-mall: florlna.horhatQlnterbrands.ro
Toate aplioatlile sunt strict oonfldentlale. Numai oandldatll selectați vor fi oontaotati.

• zona LHaculiil, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 mid. lei, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)

• zonă centrală, I. Creangă superamenajat, la 
cheie, et 2,2 băl, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• decomandate, modflcat, etaj intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

o zona Udo, dec, 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi, 
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

• decomandate, contorizări, gresie, faianță 
renovat modem, 2 băl, 2 balcoane, preț 50.000 
euro neg., telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona IxU Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet, ocupabil imediat preț 1,6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• decomandate, 2 băl, neamenajat etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235589,0723/419974. (Casa Grande)

• etal 3, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
termopan, parchet superb, cabină de duș, 
complet mobilat și utilat modem, uși interioare 
din mahon, pereți izolați, gresie, faianță aparate 
de forță Incluse in preț, Ion Creangă Preț 58.000 
euro, negociabil. Tel. 0724-169303,0743-103622. 
(Casa Betania)

• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).

• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1 centrală 
termică renovat preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Cumpâr ap. 4 camere (08)
• In Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)

Vând ap. 5 camere (09)

• 220 mp, 2 băi, garaj, gresie, faianță centrală 
termică Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 219470. 
(Ag. Imob. Multiprima)

Vând case, vile (13)
• oferim ipro vânzare case în Deva si împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 

0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona Horii, 2 corpuri, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz, 
anexe din cărămidă garaj, S1150 mp, fs 18 m. 
3,1 mid. lei, neg. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)

• zona PMroaaa, construcție nouă 2004, P+M, 4 
camere, 2 băl, st 600 mp, sc 400 mp. Preț 118.000 
euro, neg. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)

• Zona Cătagărani, 3 camere, bucătărie, hol 
central, 4 focuri gaz, grădină pomi, viță de vie st 
1800 mp. Preț 1325 mid. lei. Tel. 0254234401, 
0727756116. (Rubin's Home)

• at. Ami viaicu, 3 camere, bucătărie, baie, st 
1000 mp. Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 0254 
234401,0727756116. (Rubin’s Home)

• zoi rta I camere, living, bucătărie, baie, 
CT, st 600 mp. Preț 78000 euro. Tel. 0254234401, 
0740232043. (Rubin's Home)

• zona kVlaicu ■ transformator, 2 corpuri, 
D+P+E, 5 camere, bucătărie, baie, garaj, 2 
beciuri, încălzire termică canalizare, grădină 
pomi, viță de vie, st 1000 mp. Preț 120000 euro, 
negociabil. Tel 0254234401,0727756116. (Rubin's 
Home)

• Călugăranl, 3 camere, bucătărie, baie, st 1600 
mp. Preț 13 mid. lei. Tel. 0254234401,0727756116. 
(Rubin's Home)

• Deva, St. Crângului, ideal casă de vacanță 
teren st 1200 mp, fa 20 m, pomi fructiferi, viță de 
vie. Preț 25.000 euro, negociabil. Tel.0740232043. 
(Rubin's Home)

• Deva, 2 corpuri, 6 camere + 2 li vinguri, 2 bal
coane, garaj + pivniță mare, centrală termică st 
1400 mp., preț 77.000 euro. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)

• zona Zăvoi, 2 camere, centrală termică s.c. = 
90 mp, s.t = 154 mp. Preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 219470. (Ag. Imob. Multiprima)

• zona Parângului, 4 camere, p+1, casă 
cărămidă construcție nouă etajul în curs de 
finisare, centrală termică acoperiș de țiglă Preț 
3 mid. lei, negociabil. Tel. 219470. (Ag. Imob. 
Multiprima)

• 3 camera în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie șl faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624 (Temporis)

• zona Csangăl renovată complet, 3 camere, 
bucătărie, baie, podele laminate, gresie, faianță 
lavabil, centrală termică garaj - 2 mașini, ST 400 
mp, preț 68.000 euro, negociabil. Tel. 0788/ 
497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• zona parc, bucătărie, baie, parchet, gresie, 
faianță teren 1000 mp, preț 3 miliarde lei, nego
ciabil. Tel, 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)

• zona SaJa Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 23 mid., 
tel. 0745/640725. (Mi mason)

• zona Ucsul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• zonă centrală 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, preț 13 
miliarde lei, telefon 0745/640725. (Mimason)

• zona Ceangăi, pentru demolat, curte, grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)

• in Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă curte, 
grădină st 650 mp, preț 13 mid. lei. Tel. 0722- 
566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• P+1 Evlng de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• In Deva, tip vilă zonă centrală P+1,5 camere, 
baie, bucătărie, garaj, încălzire centrală grădină 
400 mp, canalizare, anexe, preț 140.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona ChUd, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zona central vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).

• trai camera anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• zona ChUd, preț 2,7 mid. lei. Tel. 0722/973569. 
(Profil Expert Hunedoara)

Cumpâr case vile (14)
• urgent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)

• te Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587.0745/253662. (Ap. Evrika)

Vând case la țară (17)
• ca*ăBiLeșnic,cărămidă3camere,  bucătărie, 
anexe, curte și grădinăaprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)

• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 

Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)

• toarte regart, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă 
suprafață de 1200 mp, poziție centrală pomi 
fructiferi pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, 
viță ve vie. Preț 135 mid. lei, neg., sau schimb cu 
apartament plus diferență în Deva sau Hune
doara. Tel. 211587, 0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• Bretea Murașană din cărămidă 2 camere, hol, 
cămară șopru, fântână cu pompă st-1600 mp. 
Preț 900 mii. lei. Tel. 224264,0788/361782. (Garant 
Consulting)

• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară ciăapă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fa 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)

• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, 
1 i vad ă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)

• la E km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivnița, anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)

• urgent, casă modestă cu teren, în zona 
Brănișca, Ilia, Șoimuș, Boholt, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)

• casă băirtmască 3 camere, anexe, grădină 
zona Bobâlna, preț 400 mii. lei, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)

• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• zona Călan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

vând teren (21)

• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624 (Temporis)

• MungăsaVirtan, suprafață 600 mp, utilități, 
FS mare, preț 25 euro/mp, negociabil. Telefon 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• In txdusMtete parcele de teren intravilan, 
Prelungirea Vulcan, priveliște deosebită supra
fețe cuprinse între 400-1000 mp, FS 243 m, cu
rent, gaz etc., preț 20 euro/mp. Tel. 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• Bi exclusivitate 900 mp teren intravilan, la DN7, 
situat vizavi de Biserica Baptistă FS 143 m, toate 
utilitățile, acces DN7 și calea ferată preț 99.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/411449,0723/191901. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• In exclusivitate 4300 mp teren intravilan, 
Prelungirea Vulcan. FS 24 m, utilități, preț 19 
euro/mp, negociabil. Telefoane 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• teren BitravBan, în Brad, ST 6300 mp, curent, 
apă canalizare, preț 5 euro/mp. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• In SBmria, la DN7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• Bi Deva,ST 2800 mp, FS 16 m, utilități: apă gaz, 
curent, canalizare, preț 14 euro/mp, negociabil. 
Tel. 0788/497615 (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

BANCAȚRANȘIWANIA
Sediul central: Cluj-Napoca. str. G. Barhlu nr. 8
Tel.: 0264/407 150. fax:02B4 / 407 179 
www.bancatransllvanla.ro

BANCA TRANSILVANIA
caută personal pentru Sucursala Deva:

REFERENT COLECTARE DEBITE RETAIL ?l 
CASIER

CINE SUNTEM NOI:
■ Piesa centrală a GRUPULUI FINANCIAR BT
■ Management internațional
■ 15% BERD - acțlonariat
■ Premiat al revistei EUROMONEY - -Cea mai inovatoare 
bancă în România» 2004
■ Emitent transparent la Bursa de Valori București
■ O nouă imagine
■ 147 de unități în toată țara
■ calitate și excelență bancară
■ servicii șl produse dedicate persoanelor fizice șl juridice
■ peste 380 de bănci corespondente în întreaga lume
■ flexibilitate

CERINȚE GENERALE
• studii superioare economice sau juridice, pentru referent 
colectare debite retail
• studii superioare sau medii, pentru casier
• orientare către cllenți și către obținerea rezultatelor
• capacitate de analiză și sinteză
• responsabilitate crescută
• abilitați excelente de comunicare
• abilități excelente de negociere
• spirit de echipă, dinamic, bine organizat
o rezistență la stres șl efort prelungit
• cunoștințe de operare PC (Word, Excel)
• nmba entfeză constituie un avantaj

OFERIM:
Integrarea într-o echipă de profesioniști 
Mediu dinamic șl competitiv 
Oportunități de dezvoltare a carierei 
Salariu motlvant

Persoanele Interesate sunt rugate să trimită CV-teșI o scrisoare de intenția pănă la date da 30.05.2005 la adresa 
Vor fi oontactațl doar aed candidați ale rarorX^âufoirtcorSderato corespunzătoare postului vacant

(23791)

• BitravEan, zona Zăvoi, 3 parcele cu suprafețe 
de 4400 mp, 4800 mp și 6800 mp, fa 25 mp. Preț 15 
euro/mp. Tel. 0254/234401,0745666447. (Rubin’s 
Home)

• BitravBan, DN7, st 4760 mp, fa 21 m, toate 
facilitățile. Preț 15 euro/mp. Tel. 0254/234401, 
0727-744923. (Rubin's Home)

• Intra SântrtaBn șl Macon, st 4197 mp, fa 32 
mp. Preț 30 euro/mp. Tel. 0254/234401, 0727- 
744923. (Rubin’s Home)

• terenuri zona Bejan, ideale pt construcție 
cabane sau case stil elvețian. Preț 3 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0254-234401,0727756116 (Rubin’s 
Home)

• teran lătracentral, pt sediu firmă Preț 30000 
euro, negociabil. Tel. 0254-234401,0727-740221 
(Rubin's Home)

• Brtravlan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent gaz în apropiere, apă 
acces la două drumuri. Preț 73 euro/mp. Tel. 
0745666447. (Rubin's Home)

• Bi ăradi Sântuhalm, st 5200 mp, fa llm. Preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 0254-234401, 
0727740221. (Rubin’s Home)

• zona Ucsd de construcții, st 1500 mp. Preț 20 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254234401, 
0727740221. (Rubin’s Home)

• zona Tonitza, st 700 mp, fa 13 m, utilități în 
zonă Preț 15euro/mp. Tel. 0254-230304, 0727- 
740221. (Rubin’s Home)

• Bitoavlaa, zona 22 Decembrie st 3300 mp, fa 50 
m, acces tir, toate facilitățile, bun pentru orice 
activitate. Preț 23 euro/mp, negociabil. Tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)

• zona Depozitelor, 6700 mp, front la două străzi, 
toate utilitățile. Preț 15 euro/mp, negociabil.Tel. 
219470. (Ag. Imob. Multiprima)

• IntravEan, contrai Deva, 1300 mp, fa 22 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent, preț 30 
euro/mp, tel. 215212. (Prima-lnvest)

• oferim ipro vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• la intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent 
apă se vinde și parcelat acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 23 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)

• Prekmgirea Virtcan, la dram + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)

• BriravBan, parcate cu suprafețe cuprinse între 
500 - 700 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile, 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0740-914688,0724-169303,223400. 
(Casa Betania)

• scoc rfin circuitul agricol, st 7900 mp, front 
stradal 40 metri, curent electric pe teren, gaz 
metan prin fața terenului, situat pe strada ce 
duce spre aeroport de la DN 7, în spatele noii 
fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. Telefoane 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)

• kitravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m. toate 
utilitățile, se poate și parcela, teren situat în 
zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)

• Brtravlan st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sântandrei și Sântuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp, negociabil. Tel. 223400,0740-914688, 
0724-169303. (Casa Betania)

• zona Clnds, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• conskucțlo casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zona Vatas Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)

• urgmrt, 5 ha intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tei. 215211 (Prima- 
lnvest)

Z*Sro«  s.r.l.
Firmă de distribuție in domeniul detergenți - cosmetice vă propune să vă alăturați tinerei 
noastre echipe șl să aplicați pentru următoarele posturi:

1. Agențl vânzări
Cerințe:
-studii superioare;

■ experiență minimum 1-3 ani;

- identificarea cerințelor cliențllor actuali sau viitori 
prin stabilirea de legături cu aceștia;

- disponibilitate la program prelungit 

-permis de conducere;
-domiciliul stabil în Deva.

Suntem interesați de găsirea unor persoane dinamice, care să obțină rezultate deosebite. 
Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus șl sunt Interesate sunt regate să trimită ev
urile, cu indicarea postului pentru care aplică, la numărul de fax: 0256/286005.
OBS: Toate aplicațiile vor fi tratate cu confidențialitate. Numai persoanele selectate vor fi 
contactate pentre inteiviu. (23753)

• cunpăi teren în Săcărâmb pentru agrement
Plata pe loc. Tel. 0745/253661 211587. (Evrika)

Vând spații comerciale (25)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, teL 
0745/640726 (Mimason)

• două spală în zonă centrală modem amena
jate, 35.000 euro șl 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)

Alte imobile (27)
• sa vBido fermă zootehnică teren aferent 5 ha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic, 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, preț 55 mid. lei. Tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• ferate lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497616 (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• vând ferate 4 ha teren, 7 grajduri, magazii, 
șopron. Preț 6500 mid. lei. Tel. 235019. (Casa de 
Vis'

Chirii imobile (29)
• ofer spin închiriere apartament 2 camere, 
Dacia, nemobilat contorizări, etaj intermediar, 
preț 70 euro/lună. Tel. 253588,0722/624091 (Casa 
Grande)

• Ofer spațiu comercial pt birouri, str. Horea, 
mobilat CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/mp, 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)

• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, et 1, zonă ultacentrală 300 euro/ 
lună negociabil, tel. 230324, (Mimason)

• Ofer spațta comercial, 17 mp, amenajat pt 
ABC, zona I. Creangă 80 euro/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)

• Ofer spațta comercial, Str. Liliacului, 49 mp, 
încălzit tnfazic, apă 130 euro/lună tel. 
0745/164633,230324. (Mimason)

• caut wgant de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută Tel. 211587,0745/253661 (Ag. Evrika)

• ofer da închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)

• olar ap. 3 camere, mobilat aragaz, frigider, 
contorizări, zona Miorița, preț 130 euro/lună tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)

• ofer Bi regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, preț 700900 lel/zi, tel. 0722/564004. (Prima 
Invest)

• se caută urgent de închiriat garsoniere si
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionu- > 
lui. Rugăm seriozitate. Relații la tel. 235208, >
0721/985256 0721/744514,0724/620358. (Rocan J 
3000)

• ofer pșntra închiriere garsonieră dec, com
plet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208 0721/985256 (Rocan 3000)

• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 235208 0721/985256 (Rocan 3000)

• oâte spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, st 80 mp, ideal pentru depozit construcție 
nouă Preț 600 euro/lună negodabiL Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• caut spațiu de închiriat zona t+dului Decebal 
sau 1 Decembrie, st 50 mp minim, pentru 
magazin electrocasnlce, amenajat sau neame- 
rugat pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum
10 euro/mp/lună Tel. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)

• CT 4B mp, zona Teatru, amenajat 17 mid. lei. 
Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

• spațta csmarctal 30 mp, central, amenajat 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

2. Agent livrări
Cerințe:
- experiență în vânzări minimum 1 an;

- organizat comunicativ, dinamic;

- corectitudine, seriozitate, dinamism;

- permis de conducere categoria B;

- disponibilitate la program prelungit;

- domiciliul stabil in Deva.

RECLAME

florlna.horhatQlnterbrands.ro
http://www.bancatransllvanla.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• cucidl IxM Dacia, colț cu str. Carpați, etaj 1, 
balcon închis, bloc de cărămidă, preț 730 
milioane lei. Tel. 0740/232043.

• decomandate, centrală termică, balcon închis, 
etaj 2, zonă centrală, preț 13 mid. lei. Tel. 
0740/210780.

• decomandate, Str. Liliacului, la cheie, preț 
1,030 mid. lei. Tel. 0745/582117.

• Deva, zona Micro 15, și teren intravilan, Deva, 
urgent, pjecare în UE. Tel. 0720/437889.

• etaj 2, bloc de cărămidă, zona 22 Decembrie, 
Banca Transilvania, ușă metal, contorizări apă, 
gaz, lavabil, gresie, faianță modeme, preț 640 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/815781.

• etaj intermediar, zona Bălcescu, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 750 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0745/666447.

• ki circuit, contorizări, 2 focuri gaz, interfon, 
etaj intermediar, zonă centrală, parchet, faianță, 
balcon, preț 900 milioane lei. Tel. 0745/202164.

• ki Deva, central, 2 balcoane, geamuri 
termopan, parchet, gresie, faianță, tavan fals, 
spoturi, ușă metal, stil occidental, preț 1350 mid. 
lei. Tel. 0720/505771,0745/760722.

• In Hunedoara, Micro 1, semidecomandate, 2 
focuri, gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
tîmplărie lemn, jaluzele exterioare, bine 
întreținut, preț500 milioane lei. Tel. 0726/370211.

• ki Wao 15, Deva, contorizări, etaj intermediar, 
lift funcțional, preț 380 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0727/066092.

• parchet, gresie, faianță, lavabil, centrală 
termică, ușă metal, etaj 1, bdul Decebal, fără 
intermediari, preț 1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 
0723/797699,232684, seara.

• parter, str. Eminescu, pentru locuit sau spațiu 
comercial, amenajat deosebit, eventual schimb 
cu garsonieră, zonă centrală Deva. Tel. 
0723/335189.
• semidecomandate, etaj 1, Gojdu, contorizări, 
zugrăvit ocupabil imediat, preț 890 milioane lei. 
Tel. 0720/061566,213604.

• semidecomandate, etaj 1, Gojdu, contorizări, 
zugrăvit ocupabil imediat, preț 890 milioane lei. 
Tel. 0720/061566,213604.

• semidecomandat^ etaj 1, zona Eminescu, 
parchet lamelar, bucătărie, baie, hol cu gresie și 
faianță, instalații electrice și sanitare noi, 
contorizări. Tel. 0741/196567.

• semidecomandate, etaj intermediar, bloc 
cărămidă, zonă bună, preț 900 milioane lei, nego
ciabil, Deva. Tel. 0721/744514.

• semidecomandate, Hunedoara, Micro 1, 
multiple îmbunătățiri, preț 500 milioane lei. Tel. 
0726/370211.

urgent, in circuit zona Dacia, etaj 1, ocupabil 
s Jmediat, contorizări, balcon închis, ușă metal. 
V'Tel. 0741/196567.

• zona 1 Decembrie, etaj intermediar, preț 950 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/815781.

• zona Bălcescu, decomandate, centrală 
termică balcon închis, 52 mp, preț 880 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0727/841218

• zona Gojdu, bl. A5, etaj 3, preț 890 milioane lei, 
negociabil. Tel. 224182,0723/499284.

Vând ap. 3 camere (05)

• etaj intermediar, centrală termică nouă 
parchet lamelar, instalații sanitare noi, zona 
Bălcescu, preț 27.000 euro, neg. TeL 0721/815781.

• in Simeria, zonă centrală bucătărie modi
ficată baie cu gresie și faianță parchet centrală 
termică preț 1,200 mid. lei, negociabil. Tel. 
0720/505771.
• semidecomandat^ bloc cărămidă etaj inter
mediar, contorizări, preț 720 milioane lei, nego
ciabil, Deva. Tel. 0721/744514.

• semidecomandate, zona Dacia, ocupabil 
imediat, parchet lamelar, contorizări, gresie, 
faianță ușă metal. Tel. 0741/196567.

• transformat In 2 camere, etaj 2, Dacia, 
ocupabil imediat, preț 740 milioane iei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780.

• zonă centrală Deva, etaj 2, ușă metalică 2 
. focuri gaz, apomețre, parchet, gresie, faianță

cupabil imediat preț 720 milioane lei. Tel. 
,^5212.

• zona Zamfirescu, decomandate, parter, 
bucătărie, hol cu parchet baie cu gresie, faianță 
balcon închis, contorizări, lambriuri, vedere în 2 
părți, preț 36.000 euro, negociabil, ocupabil 
imediat. Tel. 0723/255184,221463.

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 100 mp, zona Li do, 3 balcoane,
2 băi, centrală termică totul occidental, preț 
43.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004.

• etaj 4, bloc acoperit garanție și apartament 4 
camere, etaj intermediar, central și apartament
3 camere, etaj 4, acoperit, Simeria, foarte avan
tajos. Tel. 0723/686162,0722/582097.

Vând case, vile (13)

• 3 camere, bucătărie, cămară hol central, apă 
trasă în curte, curent trifazic, 4 focuri gaz, preț 
1,950 mid. lei, negociabil, Deva, Călugăreni, nr. 
131. Tel. 223176,0727/439632.

• casă cu grădină și terenul aferent în curte, 
pentru construcție anexe sau modernizări, Si
meria, zonă frumoasă și accesibilă. Tel. 
0254/262875.

• casă In Vințu de Jos, P+l, compusă din living 
mare, bucătărie, 2 băi, 3 dormitoare, scară inte
rioară din marmură terasă mare și gazon 
ST=800 mp, construcție 2003. Preț: 70.000 euro. 
Țel. 0727/844590 sau 262269, după ora 18.

• casă ultracentral, pretabilă și pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, bucă
tărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, Deva, 
tel. 0726/972966.

• construcție nouă în Deva, 2 corpuri, 2 băi, 
centrală termică Vaillant, preț 2,4 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0727/756116.

• in Deva, 4 camere, hol central, baie, bucătărie, 
. garaj, curte cu grădină zonă liniștită Tel. 219588.

• in Simeria, zonă centrală construcție nouă 
multiple îmbunătățiri, preț 56.000 euro. Tel. 
0720/505771.

• zona Călugăreni, 4 camere, baie, bucătărie, 
', parchet, gresie, faianță centrală termică piv- 
* niță canalizare, apă curentă și fântână preț

115.000 euro, neg. Tel. 0723/797699,232684, seara.

• zonă idtracentrală 3 camere, baie, bucătărie, 
curte 250 mp, renovată 2002, preț 53.000 euro. 
Tel. 0745/253413.

Vând case de vacanță (15)

• 2 camere, hol, bucătărie, livadă 1000 mp, zona 
Băița, preț 350 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/888619.

• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)

• casă din bea, 2 camere, garaj, anexe, 2135 mp, 
in Băcia, nr. 31. Relații la adresă

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

• casă cu curte 845 mp și grădină 3507 mp, 
Tâmpa, lângă Simeria, apa, gaz, canalizare la 
poartă Tel. 0788/469152,0254/212803.

• vând casă in Călan, 2 corpuri, anexe, gaz, 
încălzire centrală st 900 mp, preț 53.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/349018

Vând garsoniere (19)

• bdul 22 Decembrie, 47 mp, amenajată 
opțional mobilată etaj bun, 900 milioane lei, 
negociabil. Tel. 231284.

• confort 1, dec., contorizări, repartitoare, 
balcon mare, debara, cămară etaj intermediar, 
bdul Decebal, bl. 15, preț 875 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 233025,0742/075944

• dec, zona Dacia, ocupabilă imediat, bucătărie 
modificată gresie, faianță balcon închis, 
contorizări. Tel. 0741/196567.

• dublă contorizări, parchet, etaj 1, Dacia, 
ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780.

• In Dadă parter, parchet laminat, gresie, 
faianță apomețre, gaz contorizat, repartitoare, 
ocupabilă imediat Preț: 550 mii. lei. Tel. 220579.

• urgent, zonă bună Simeria, sau schimb cu 
apartament 2 camere, în Simeria, plus diferență 
cumpăr cameră cămin, ofer 4000 euro, Simeria. 
Tel. 0722/582097,0720/505771.

• vând garsonieră în cartier Dacia, bl. 4 etaj 1, 
apă și gaz contorizate, bine întreținută Tel. 
230592,0723/807419. Nu sunt agent imobiliar.

• zona Dada, dec., 30 mp, amenajată modi
ficată preț 470 milioane lei, negociabil. Tel. 
0727/744923.

• zona Dada, etaj 1, totul contorizat, bine 
înteținută preț 550 milioane lei, negociabil. Tel. 
0727/756116.

Vând terenuri (21)

• 24700 mp tereri pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• 5 ha teren la 23 km de Deva și 8 km de Orăștie, 
drum asfaltat până la 500 m de terenul respectiv, 
preț IRON/mp. Tel. 217689.

• extravilan, kt Deva, fs 44 m, st 1,65 ha, preț 5 
euro/mp, negociabil. Tel. 0721/744514

• intravilan, 709 mp, Deva, Str. Olarilor, posi
bilități racordare utilități, preț 10 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 0722/896841.

• kitrav9an,constnibR,în Hărău.Tel. 221811.

• kitravian, Deva, panoramă superbă 700 mp, 
fs 13 m, str. N. Tonitza, preț 15 euro/mp. Tel. 
218399.

• intravilan, Deva, st 900 ■ 1800 mp. Tel. 
0720/437889.

• intravilan, In Zăvoi (M. Sadoveanu), toate 
facilitățile, suprafață plană ideal construcție 
casă st 2000 mp, fs 17 m, preț 25 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 0740/232043.

entni construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, s 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă Informații la tel. 220269,0746/029058

• intravilan, Șohnus, la stradă 600 mp, preț 
negociabil, toate utilitățile. Tel. 0723/608733, 
231284

• intravian, st 5.700 mp, Deva, Prelungirea Vul
can (la vișini), se poate parcela, preț 18 euro/mp. 
Tel.0723/507236,0722/338619,0741/138535.

• urgent, Intravilan, 3000 mp, fs 30 m, acces 
utilități, la DN 7, ideal construcții hale, preț 25 
euro mp, negociabil. Tel. 0745/888619.

• vând 3516 mp loc de casă la 3 km de Hune
doara, fs 22 m, apă gaz, curent, loc drept, zonă 
liniștită parcelabil, 10 euro/mp. Tel. 0723/005657.

Cumpăr terenuri (22)

• teren agricol plan, ofer 500-600 euro/ha. Nu 
sunt agent Tel. 0722/161644,225640.

Vând spații comerciale (25)

• foarte urgent, zona Eminescu, ocupabil ime
diat 36 mp, vad format alee betonată bucătărie 
și baie amenajate, ușă și geam termopan. Tel. 
0741/196567.

• ki Simeria. Tel. 220848
• vând magazin ABC, vad comercial bun, 30 mp, 
Deva, preț negociabil. Tel. 217857,0721/450383.

Imobile chirii (29)

• caut legeni chirie, ofer 50 euro, exclus Micro 
15. Tel. 0720/743834

• tnchiriem local nou de alimentație publică cu 
formație, pentru mese festive, 30 ■ 50 locuri, la 
prețul de 4.000.000 lei/zi. Rezervări 211856, 
0722/341054.

• kidiiriez In Hațeg spațiu comercial ultracen
tral, 75 mp, 2 vitnne, loc de parcare, intersecție 
drumuri naționale. Tel. 770735, 770367, 
0722/876141.

• ofer pentni închiriere apartament 4 camere, 
etaj 2, zona Miorița, gresie, faianță centrală 
termică semimobilat, preț 250 euro. Tel. 
0740/232043.
• ofer spațiu comercial, în centrul orașului Brad, 
suprafață 220 mp. Relații tel. 0722/636339.

• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat și utilat complet centrală 
termică garaj, zonă rezidențială preț 350 euro 
cu cheltuieli incluse. Tel. 227661.

• ofer spre închiriere apartament 3 camere și 
garaj, complet mobilat zona Micul Dalas. Tel. 
0745/253413.

• Caut urgent chirie, ofer 50 euro, cu plata 
înainte pe 3 luni. Tel. 0720/743834.

• ofer spre închiriere garsonieră mobilată 
balcon, mașină de spălat, aragaz, frigider, ușă 
metalică frumos amenajată MărăștiuI Nou, preț 
100 euro. Tel. 0723/004041.

RESURSE UMANE
S.C. Orema Manage

ment SRL Deva (societate 
acreditată de Ministerul 

Muncii și Ministerul Educației) 
organizează cursuri de 

specializare pentru inspectori
resurse umane, Informații la 

tel. 0722/534697,

Auto românești (36)

• vând Are 243 D, motor Brașov, remorcă 1,5 
tone, înmatriculate, acte la zi, stare foarte bună 
de funcționare sau schimb cu Dacia Papuc 
Diesel. Tel. 245874,0723/335189.

• vând Dada 1300, af 1977, ținută în garaj, preț 
30 milioane lei. Tel. 219330.

• vând Dada 1310 Li, af 2002, unic proprietar, 
vopsea originală din fabrică linie muzicală 
geamuri ionizate, ireproșabil. Tel. 0723/270348

• vând Dada 1310, af 1995, cu trapă bord CN, 
geamuri ionizate, cas, cauciucuri noi, preț 66 
milioane lei, negociabil. Tel. 0722/777303, 
0254/214953.

• vând Dada Super Nova Confort, AF 11.2001, 
argintiu, motor, cutie Renault Clio, 24.000 km, 
preț 3800 euro. Tel. 0724/315252 sau 0726/224003.

• vând Dada Super Nova, 2002, albastru catifea, 
34000 km, preț 140 milioane lei. Tel. 0722/223552.

Auto străine (37)

• vând Cielo af 1996, 50.000 km, stare foarte 
bună preț negociabil. Tel. 0724/218045,215666.

• rând Ford Fiesta, benzină 1300 cmc, af 2002, 
închidere centralizată faruri electrice, climă 
radio + CD, 49.000 km, jante aluminiu, alarmă 4 
airbag, abs, servo total, 6900 euro. Tel. 
0745/202164.
• vând Lada 1200 S, stare excelentă ținută în 
garaj, rulat 56.000 km, merită văzută preț nego
ciabil. Tel. 0254/215326.

• vând Renault 25 D, 2068 cmc. af 1987, stare 
bună jenți aluminiu, preț 1900 euro, negociabil. 
TeL 222120 seara, 0741/153075.

Microbuze. Dube (38)

• vând autoutilitară Ford Transit 1980, motor 
Ford Escort I860 Diesel, stare funcționare. Tel. 
0741/118636.

• vând microbuz VW LT 28 model lung, înalt, 14 
locuri, an 1987, stare foarte bună de funcționare, 
cârlig remorcă motor 2400 cmc Diesel, preț 
negociabil. Tel. 0722/161661 sau variante auto
turism.

Camioane, remorci (39)

• vând remorcă monoax pentru tractor 45 CP și 
tractor ■ necesită reparație. Preț negociabil. Tel. 
683091.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• Vând abridit, arc spate, IMS, trombă 
diferențială Tel. 611439.

• vând tractor U 445, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 0723/741128.

• vând regent prășitoare porumb pe 7 rânduri, 
preț 30.000.000 lei. igociabil. Tel. 0745/300829.

Moto-velo (41)
• vând bidefetă semicursieră defectă pentru 
piese. Tel. 0723/005657.

Piese, accesorii (42)

• vând bloc motor Barkas lOOu cu pistoane 
segmenți (36.600 km), ambrelaj defect. Tel. 
7122740744/546801.

• vând punte spate, lunetă și cutie viteză 4 
trepte Dacia 1300. Tel. 260412.

Garaje (43)

• ofer spre închiriere pe termen lung garaj, 
situat în zonă centrală Tel. 0254/215202, orele 17 
■22.

Mobilier și interioare (47)

• vând bufet de sufragerie cu placă marmură 
albă Alt Deuch, vechime de cca 100 de ani, stare 
ireproșabilă Telefoane 212272,0723/732560.

• vând canapea extensibilă servantă birou, 
măsuță tv, masă extensibilă sufragerie, mo
chete, mobilă hol, masă + ț? scaune tapițate, 
mașină automată combina frigorifică Tele
foane 218084 0742/939993, 0743/211074, 
0724/643045.

• vând canapea mare, în stare bună preț 
700.000 lei. Tel. 0744/132384.

• vând dulăpfor vertical cu rafturi, stare bună 
(2 compartimente, 5 rafturi), preț 800.000 lei. TeL 
0744/132384.

• vând geamuri duble de apartament, 5 bucăți. 
Tel. 228715, seara.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
A k I încearcă variantele speciale contra cost.

V I IZ k 11 I I I !■ I ALEge Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

MniiMț GnrtaK

DATE PERSONALE ITA ALEASA
NUMC PREWUMf TELEFON

1

AGRESA ---- —-  ------ii.*  . —~

• soctetatecomerelalăangaleazăfactu- 
ristă. CV la 101/(1x230999,224649.

2
:■ ițâ * ti13 4

1 apariție « 40.000 tei Ă'apllț 50 MO fel 1 apariție-100.000 tot
(4WmI) ■ Htafell (10 Mari)

5 apariții • 160.000 tel S aperi» • 20»O« Bl S apariții- 400.000 tei
(«wooii ■;>- ..vHinM.;’ (40tteM«

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 

Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B-clul Decebal. 

awinj. ”

Televizoare (48)

• vând tv color Nei, diagonala 63 cm. Tel. 228715, 
seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• Societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 63 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești si 600 străine, cu și 
fără abonament, montarea și deplasarea 
incluse în preț. Informații la tel. 
0723/481776,0745/840474,

• vând CD ■ RW Extern _Asus” în garanție, preț 
avantajos. Tel. 0744/567736.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând ■ cumpăr orice tip de telefon mobil, even
tual schimb-Relații la 0723/967808

• vând Alcatel MT 560, preț 4 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/589880.

• vând Nokia 8210, în stare bună carcasă nouă 
preț 1.200.000 lei. Tel. 0744/132384.

• vând telefon Nokla 5510, preț 3 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0720/589880.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator AMD 1800 MHz, 4OGb HDD 128 
DD RAM, CD ROM, USB, modem, audio, boxe, 
drivere, cărți, preț 6,5 milioane lei. Tel. 
0722/161644,225640.
• vând iigent 3 calculatoare Pentium 4, prețuri 
avantajoase, 3 imprimante HP multifuncționale, 
1 copiator Sharp SF 2218 aproape nou. Tel. 
0721/553868.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de seară model cu corset + voal,
culoare deschisă mărime reglabilă preț 2 
milioane lei. Tel. 0742/939993.

Materiale de construcții (53)

• SC Desefor SA (lângă Macon) vinde la 
prețuri atractive material lemnos, uscat 
pentru construcții. Execută și comenzi 
speciale. Tel. 231070.

• vând cărămidă din demolări, 6000 bucăți, preț 
negociabil. Tel. 0723/335189.

• vând ieftin 15 pereți din prefabricate (12 mari 
pentru exterior și 3 mici pentru interior), pentru 
construcții de casă cabană Informații la telefon 
260412.

• vând lemn pentru construcții, diverse dimen
siuni, (elemente de șarpanta, scândură). Tel. 
0744/544186,0745/0(8934.

• vând gard de beton, asigur transport și mon
tat Tel. 0723/659753.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

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

Electrocasnice (56)

• vând congelator 5 sertare Arctic, preț 2,5 
milioane lei, stare foarte bună Tel. 229212.

• vând frigider, 4 scaune tapițate, vioară 
Informații la tel. 0720/013765.

• vând ladă frigorifică 4 sertare, mașină de 
spălat mică din plastic, centrifugă pentru rufe. 
Tel. 221894.

• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună preț 2,5 milioane lei, negociabil. Tel. 
219739,0723/229046.

• vând ladă frigorifică 5 sertare, stare foarte 
bună preț 4 milioane lei. Tel. 217689.

• vând sobă pe gaz, în stare bună, preț 2 
milioane lei. Tel. 0744/132384.

• vând apomețre apă caldă sigilate, verificare 
metrologică decembrie 2006, preț negociabil. 
Tel. 0720/043457,0727/280276.
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Comemorări (76)

Comemorăm doi ani de când draga noastră
CLARA PĂDUREANdin Peștișu Mare a trecut la cele veșnice. Nu te vom uita niciodată! Fiica Sonia cu familia

în amintirea mamei noastre
STANCIU MARTA ALMAun ultim omagiu. Veșnică amintire.

Familia

• vând mașină de surfilatTriploc, nouă și piese 
schimb, motor electric, pedală graifer, cuțite. 
Tel. 217543.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 30 familii de albine. Tel. 0745/993158 de 
luni până vineri, orele 6-22.

• vând 5 familii albine și centrifugă Tel. 214430.
• vând arbore de cafea, 4 ani, foarte frumos, 
frunze 17 cm lungime. Tel. 227224.

• vând fân și otavă de grădină producție 2004, 
Hunedoara. Tel. 0723/005657.

• vând la jumătate de preț o pereche de găini 
Brahma Herminat Imperial linia uriașă de 1 an 
(găina ouă). Tel. 0720/049799.

• vând lămâi 15 ani cu lămâi pe el, preț nego
ciabil. Tel. 217543.

• vând porumb știuleți, 2 tone. Tel. 232083, 
seara.
• vând vacă cu vițel, Sântuhalm. Relații la tel. 
210908
• vând capre sterpe, în Orăștioara de Sus, nr. 
174. Tel. 0745/688306.

• vând ugent 10familii albine, foarte bune, preț 
convenabil, și miere salcâm și polifloră Tel. 
212167.

Altele (61)

• Societate autorizată vinde și în 12 rate 
lunare tahografe fabricate în Scoția la 
prețul de numai 1.700.000 lei pe lună prețul 
include montaj, verificare și calibrate. 
Pentru plata pe loc 15.990.000 lei. Tel. 
0744/561964,0269/228707.

• cumpăr masă de biliard. Tel. 0740/406710.
• vând 2 bazine metalice, 20001 fiecare, drep
tunghiulare, 250x180x70 cm, îmbrăcăminte inox 
și instalație de răcire pentru păstrarea laptelui 
sau a altor lichide alimentare, preț 425 euro/ 
but, neg. Tel. 0745/096675,212057,218308 seara.

• vând aparate de întreținere și masaj, la prețuri 
promoționale.Tel. 216326.

• vând create de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.

• vând la preț redus pușcă cu aer comprimat, 
făcută manual, pat fag fiert, mecanism integral 
metal, model german, produsă de „Slavia”. Tel. 
0720/027587.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Buble losif. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lordache Emil. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pantea Radu Iulian. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stănămiresc Aurel Florinei, din Peșteana. Se 
declară nul.

Matrimoniale (69)

• Sărac financiar dar bogat la suflet pierdut 
jumătate de inimă. Dacă ai găsit-o, ofer recom
pensă cealaltă jumătate, zodia Pești, 32 de ani. 
Rog seriozitate. Aviz profitoarelor. Tel. 
0720/743.834.

• tânăr simpatic, iubitor, nefumător, fără 
obligații, dăruiesc iubire unei domnițe drăguțe, 
până la 33 de ani, fără obligații. Scrieți la OP 1, 
CP 224 Deva sau tel. 0746/120889, 0721/079491 
sauSMS.

Solicitări servicii (71)
• coordonator Avon caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă, câștig nelimitat, premii. Tel. 
222902,0722/375315.

Prestări servicii (72)

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

• înființăm In numai 10 zie societăți co- 
merclate, asigurând toate servidte (stated, 
procură, caziere, rtapunere-ridfcare acte, 
ștampilă). TeL 0788/189103.

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

• execut garduri și porii din material metalic 
turnat sau forjat și confecții metalice de orice 
fel. Tel. 0258/863905,0726/987529.

• instructor auto autorizat predau ore de 
conducere auto (școală de șoferi) în vederea 
obținerii permisului de conducere categoria B. 
Ofer seriozitate și competență. TeL 0723/394425.

• organizăm mese festive, nunți, botezuri, ono
mastice, la prețuri avantajoase. Tel. 0724/428559.

• prestări la domiciliul clientului: electrocas
nice, audio - video, mobilier suspendat, yale, 
instalații electrice, antene, sonerii, manoperă 
ieftinfclel. O746Z120889J1721/O79491. 219413, 
0745/050659.

• confecționări huse pentru Logan, Solenza, 
Renault Clio, Scenic, Megan, Twingo, Cielo, Opel 
Astra 17 DTI, Deva, Micul Dalas. Tel. 0727/756681.

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez vânzătoare chioșc ABC și șofer pentru 
taxi-Deva. Tel. 0740/273734.

• SC Danielle Company SRL cu sadul In 
Deva, Str. RândunicAnr. 6, angajează trice- 
teri pentni mașini de tricotai Retail la tele
foanele 0254/206094, 206196, 206195, 
0721/205011.

• SC Hany Wh Corn SRL Deva distribuție 
cosmetice angajează agent comercial cu 
domiciliul stabil în Deva. Condiții: carnet 
auto cat B, vechime minimum 1 an, cazier. 
CV la telefax 0254/233400.
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• Și băieții vor. Obsesia unei înfățișări perfecte s-a răspândit și la băieți, potrivit unui studiu care a descoperit că un adolescent de sex masculin din patru își dorește să facă o operație estetică.
• Infracționalitatea în artă. Majoritatea antichităților de pe piața britanică sunt fie furate, fie falsificate, a declarat un cercetător de la British Museum la o conferință despre infracționalitatea în artă.
înjunghiați în restaurant

Atlanta (MF) - Două persoane din anturajul lui Bobby Brown au fost înjunghiate în timpul unui incident care a avut loc luni dimineață la un restaurant din Atlanta.Bobby (36 ani) lua parte la un eveniment la Justin's Restaurant and Bar din Atlanta, Georgia. Gei doi membri âi anturajului cântărețului, Shayne Brown (21 ani) și Kelsey Brown (20 ani), au fost transportați la spital, iar starea lor e stabilă. Un purtător de cuvât al poliției nu a putut confirma dacă cei doi simt rude ale lui Bobby Brown.Justin's Restaurant and Bar este proprietatea rapperului și producătorului Sean „P Diddy” Combs. Avocatul lui Brown a informat că P Diddy și compania sa cooperează cu poliția pentru lămurirea incidentului.
100 de milioane I

Frankfurt (MF) - Automobilul Volkswagen cu i numărul 100 de milioane ; a ieșit ieri de pe banda de î fabricație, compania intrând astfel în clasamentul alcătuit din patru producători de profil care au î depășit acest număr.Modelul Touran, produs în prezent, nu se mai i aseamănă aproape deloc î cu VW Beetle, care a devenit un simbol mondi- i al pentru automobilele j produse după cel de-al î doilea război mondial. îNumele companiei în- I seamnă „mașina poporu- î lui”. Anul trecut, grupul î a livrat peste trei mili- i oane de automobile în : peste 150 de țări. Până în ; prezent doar Ford, Toyota și Chevrolet au mai i produs peste 100 milioa- I ne de vehicule, a preci- î zat un purtător de cu- ; vânt al companiei germane.

Cacnio e un pui de teckel care își disperă stăpânii deoarece pasiunea lui e să sape în grădină. (Foto: FAN)

împotriva ejaculării precoce
Washington (MF) - Un nou medicament împotriva ejaculării precoce a fost testat cu succes în Statele Unite. Medicamentul, numit dapoxetină, prezentat la adunarea generală anuală a Asociației Naționale de Urologie din America, a fost creat de laboratoarele Ortho-McNeil Pharmaceutical, filială a grupului Johnson and Johnson.Din punct de vedere medical, acest diagnostic este pus atunci când pacientul nu este capabil să susțină un act sexual mai mult de două minute. Medicamentul a permis prelungirea actului sexual cu trei până la patru minute.

Omul-pasăre Benjamin Veraonck, un artist belgian, se va metamorfoza într-o pasăre, trăind într-un cuib fixat pe o clădire din Birmingham, Marea Britanic.
(Foto: EPA)

Mărturii noi în procesul 
producătorului Spector

Gorbaciov (Foto: EPA)

N-a vrut 
să zboare
Mcscwa (MF) - Fos
tul lider sovietic MF 
hail Gorbaciov a re
fuzat invitația fostului 
președinte american 
George Bush, tatăl 
actualului ocupant al 
Casei Albe, de a sări 
împreună cu parașu
ta. „L-am invitat ofi
cial azi să mi se ală
ture la următorul salt 
cu parașuta", a de
clarat luni la Mosco
va Busti, în fața stu
denților și jurnaliștilor, 
la sfârșitul unei întâk 
niri cu Gorbaciov.
Potrivit lui Bush, Gor
baciov ar fi răspuns: 
„Niet, niet, niet". Bush- 
tatăl a povestit că 
Gorbaciov a asistat 
de la sol la un salt.

N Patru femei susțin că 
producătorul Phil Spec- 
tor le-a amenințat cu o 
armă de foc.

Los Angeles (MF) - Un judecător de la Curtea de Apel din LA, Larry Paul Fidler, a anunțat că acuzarea va putea chema cele patru femei pentru a depune mărturie împotriva lui Spector. Procesul va începe în septembrie la LA. Spector e acuzat că a ucis-o pe actrița Lana Clarkson, găsită împușcată acasă la acesta, la 3 februarie 2003. Producătorul susține că femeia s-a sinucis. El e judecat în libertate, după ce a plătit o cauțiune de un milion de dolari.Incidentele în timpul cărora Spector le-ar fi amenin
0 nouă imagine Estee Lauder
M Gwyneth Paltrow a 
fost aleasă de producă
torul american de cos
metice Estee Lauder.

New York (MF) - Actrița Gwyneth Paltrow a fost aleasă pentru a fi noua imagine a producătorului american de cosmetice Estee Lauder, a- nunță site-ul Ananova.O campanie de publicitate pentru parfumul Pleasures, în care va apărea actrița în vârstă de 32 ani, va începe în toamna acestui an.
Inspirată și elegantă„Cu ani în urmă, se considera că o actriță nu trebuie să-și lege imaginea de un produs, dar azi acest lucru face parte din statutul de celebritate”, a declarat Paltrow.
Un guvernator mai bun decât Arnold
M Warren Beatty a făcut 
aceste declarații săptă
mâna trecută la Univer
sitatea Berkeley.

Los Angeles (MF) - Actorul Warren Beatty (68 ani) l-a atacat pe Arnold Schwarzenegger, spunând că s-ar fi descurcat mai bine decât acesta în funcția de guvernator.

Piesă inedită
New York (MF) - O piesă inedită în trei acte a scriitorului american Jack Kerouac a fost descoperită într-un depozit din New Jersey, a anunțat revista Best Life, care va publica fragmente din aceasta în numărul său din iulie.Intitulată „Beat Generation”, piesa a fost scrisă în 1957, același an în care Kerouac a scris romanul „Pe drum”, unul dintre cele care l-au făcut celebru.„Este o operă majoră a u- nuia dintre cele mai mari nume din istoria literaturii americane. Necitită niciodată de nimeni, acoperită de praf de aproape o jumătate de secol... Este o descoperire incredibilă”, a declarat redactorul-șef.

țat c» arma pe cele patru femei s-ar fi derulat între 1988 și 1995. Procurorul adjunct Doug Sort in o a spus că aceste întâmplări sunt „foarte a- semănătoare” cazului Clarkson și il descrie pe producător drept Unrecidivist.Prezent luni la audiere, Specto- (64 ani) a negat totul și a afirmat, vorbind despre el Ia persoana a treia, că „domnul Spector nu a îndreptat niciodată o armă împotriva nimănui”.u. Personaj misterios, care Băiește retrasjHpector a revoluționat muzica pop în anii '60 cu o tehnică botezată „wall of sound”. El a produs primul album solo al lui John Lennon, „Imagine”, și a lucrat cu Elvis Presley, Tina Turner și Bruce Springsteen.

Va face reclamă la parfumul Pleasures (Foto: fan)„Această activitate îmi permite să petrec timp cu fiica mea, adică exact ceea ce îmi doresc până când mi se vor oferi niște roluri fantastice și
A făcut aceste declarații la sfârșitul săptămânii trecute la Universitatea Berkeley, în a- propiere de San Francisco. „Deși nu vreau să candidez la postul de guvernator, cred că aș fi făcut o treabă mai bună decât el”, a declarat la o adunare a studenților. Actorul este cunoscut pentru opiniile sale democrate. „Deși nu l-am cunoscut niciodată prea bine

mă vor determina să mă răzgândesc”, a adăugat Paltrow.„Gwyneth personifică imaginea mărcii noastre”, a spus Aerin Lauder, vicepreședinte 
pe Arnold, l-am apreciat întotdeauna”, a adăugat Beatty. „Dar de ce îi denigrează pe ceilalți politicieni, numindu-i «marionete», «fetițe» și «săraci cu duhul»?”, a întrebat el, sugerându-i lui Arnold să „ridice nivelul dezbaterii”.Beatty a criticat obiceiul populist al lui Schwarzenegger de a se adresa direct alegătorilor. 

al companiei. „Este inspirată, elegantă și în același timp motivată, orientată spre viață de familie și abordabilă” Actrița 'va apărea în reclame pentru parfum și machiaj.Actrița, deținătoare a unui Oscar pentru rolul din „Shakespeare in Love”, este căsătorită cu solistul trupei britanice Coldplay, Chris Martin, și are o fetiță de un an pe nume Apple.Luni, producătorul american de cosmetice Estee Lauder a ales-o pe Elizabeth Hurley (39 ani) ca imagine pentru linia pentru protejarea pielii, Re-Nutriv. Modelul britanic care ulterior a trecut la actorie, de peste zece ani imaginea Estee Lauder, va începe campania pentru Re-Nutriv la finele acestui an.

Teddy în Zurich s-a instaurat „Teddy Summer 2005”, ocazie cu care au fost amplasați în oraș, din 23 mai până în 18 septembrie, 600 de ursuleți decorativi. (Foto: epa)


