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Vremea se menține deosebit de caldă. 
Sunt posibile precipitații

ziua lor, copiii vor fi premiați.
(Foto: Sanda Botanicii^

Premiile „Cuvântului 
liber", de 1 iunie *

Deva (V.R.) - Miercuri, 1 iunie, de la ora 13.00, copiii, în special cei care au trimis lucrări pentru concursul de desen/pictură 
a cu tema „1 Iunie” , sunt aștep-

CUVAf^iy. tați în fața Casei de Cultură „D. Muntean” Deva. Aici vor fiînmânate premiile, pe care le publicăm în ziarul nostru de miercuri.Câștigătorul marelui premiu - computerul nou-nouț - la concursul „Cel mai mic preț licitat pentru calculator” va fi anunțat cu aceeași ocazie.Participanții vor admira și „Parada modei pentru pici”.
Accidentat abandonat

Uricani (M.S.) - Un tânăr de 18 ani, din Lupeni, este autorul unui accident de circulație în urma căruia a luat victima în mașină și a abandonat-o în afara orașului. Bărbatul, care nu avea permis auto, se afla la volanul mașinii fratelui său, pe care nu-1 anunțase despre acest lucru. Accidentatul este un bărbat de 34 ani.
CUVÂNTUL LIBER
13 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
® (0254) 211275
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Școală de stat, job privat
■ Un sfert dintre elevii 
hunedoreni de a Xll-a 
cred că școala ar trebui 
reformată.

Deva (R.I.) - Un studiu, realizat de CJAPP, care a cuprins 300 de elevi de la toate liceele din județ, este dovada

Trei sute de deveni se opun
■ Locuitorii a patru 
blocuri din Deva cer 
autorităților să le 
salveze zona verde.

Deva (L.L.) - La intersecția bl. A2, K2, CI și A5 supraviețuiește încă parcul copiilor. Pentru că în ultimul timp aici au fost efectuate săpături ample, la solicitarea lo

că la 18 ani tinerii sunt conștienți că au în față mai multe opțiuni: nu se cramponează de școală pentru a-și găsi un loc de muncă, nici viceversa.Pentru 86% dintre ei facultatea este prima opțiune și aproape toți vor „la cele de stat”, însă când vine vorba de 

cuitorilor zonei, CL a demarat o anchetă.Viceprimarul Inișconi spune că săpăturile s-au făcut doar cu scopul luminării parcului. Nimeni nu este împotriva modernizării, dar dacă este vorba doar despre luminarea parcului de ce era nevoie și de modificarea locului de amplasare a conductelor de gaz și apă? 

locul de muncă ei optează & proporție de 62% pentru f» • mele private care „plătesc bine”! La fel de pragmatic au cântărit și bagajul de cunoștințe oferit de școală: 47% îl consideră de utilitate „medie” în timp ce 28% îl văd chiar „mic”. Cei mai mulți vor să facă o facultate de contabili

Gura târgului spune că aici se va construi un bloc și pentru a nu fi luați pe nepregătite, 300 de locatari au depus un memoriu la prefectură și primărie pentru a împiedica desființarea parcului care este singura oază de verdeață între cele două benzinării din zonă.Cuvântul Liber va continua ancheta în acest caz. 

tate (23%), dar interesante sunt procentele ascendente în acest an: 11% medicină, 10% politehnică, 10% informatică, 6% psihologie și 6% filologie. Dan Olteanu, coordonator CJAPP, consideră benefică „pluralitatea opțiunilor, faptul că ei sunt conștienți că pot alege”.

încep audierile!
Deva (T.S.) - După a- proape șase luni de amânări, în procesul Spumă și Bibanu au început audierile. Astfel, în ședința de ieri, a fost citit rechizitoriul. Astăzi, va avea loc audierea agentului Sorin Precup, care a cerut eliberarea pe motive medicale.

Două treimi din români cred că după 
aderare prețurile locuințelor vor crește 
Aproape două treimi din români sunt de părere că, după 
intrarea României în Uniunea Europeană (UE), 
prețul locuințelor va crește,

cred că prețurile vor crește 
cred că prețurile vor rămâne la fel

■a cred că acestea vor scădea odată 
cu aderarea României la UE.

Cuvântul liber, sursa: INSOMAR

Atac la TV prin cablu
■ Hoții de fier vechi 
au lăsat 4 orașe fără 
Internet, telefonie 
și TV cablu.

Hunedoara (M.S.) - Abonați ai unei rețele de televiziune prin cablu din Hațeg, Călan, Simeria și Hunedoara au rămas, duminică seara, fără servicii de telefonie și Internet, după ce hoții de fier vechi au tăiat o conductă de metal care proteja rețeaua de fibră optică utilizată la transmisia de date. în Hațeg și Simeria a fost întreruptă și 

distribuția semnalului de televiziune prin cablu.Echipa de intervenție de la societatea care asigură distribuția semnalului de televiziune prin cablu, Internet și telefonie a fost nevoită să lucreze, continuu, aproape 12 ore, pentru remedierea defectului. „Am depistat defectul la intrarea în Călan, dinspre Simeria. Hoții au tăiat țeava de metal în care era protejată fibra optică, pe 7-8 m. Au luat țeava și au dispărut. Luni dimineața am reușit să remediem acest defect”, a afirmat directorul tehnic Zrinyi Miklos. învinsă cu 5-3 (2-3). în urma înfrângerii, devenii au pier
dut titlul național, /p.7 (Foto: Traian Mânu)
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J J 7 w >'V'«> M V V V V•< VV v V V «F v'v «rW V * * **V •>'W >W V V W w te W <w < V W w•Turcia, neafectată. Autoritățile turce au declarat că decizia francezilor de a respinge Constituția europeană nu va avea nici un e- fect asupra intențiilor Turciei de a începe negocierile de aderare la UE.• Captura 0 grupare islamistă care afirmă că acționează în Cecenia a declarat că l-a răpit, în Europa, pe Hagia Khalil, un maltez care spiona în profitul Statelor Unite și care avea o servietă cu documente referitoare la militanți din Irak și Arabia Saudită.
DezamăgitParis (MF) - Premie- ' ? rul francez, Jean-Pierre Raffarin, și-a exprimat, duminică seară, dezamă- ; girea profundă față de ; respingerea Constituției europene, dar a salutat spiritul civic al francezi- î lor, relatează AFP. Chi- i rac a lăsat să se înțelea- i gă că va desemna în cu- ; rând un nou premier.
Lider arestatBagdad (MF) - Principala formațiune sunnită din Irak, Partidul Isla- ; mic Irakian, a anunțat ? că liderul său, Moshen i Abdel Hamid, a fost a- I restat în noaptea de du- i minică spre luni, împre- ; ună cu trei dintre fiii ; săi, la Bagdad. „Mohsen i Abdel Hamid a fost ares- ; tat la ora locală 04.00 j (03.00, ora României), la Î locuința sa din cartierul al-Khadra, din vestul I Bagdadului, împreună cu fiii săi Yasser» Mok- i dad și Assyad”, a decla- ; rat Alaa Makki, mem- i bru al biroului politic al Partidului Islamic. El a I precizat că nu a fost i furnizată nici o explicație cu privire la motivele a- cestor arestări.

Atac cu bombă la Kabul
Kabul (MF) - Cel puțin șapte civili afgani au fost răniți ieri, în estul orașului Kabul, în explozia unei bombe care a vizat un vehicul al Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate a NATO în Afganistan (ISAF), au declarat poliția locală și Guvernul afgan.Purtătorul de cuvânt al Guvernului afgan de Interne, Lutfullâh Mashal, a declarat că explozia a vizat un vehicul al ISAF.Cu câteva ore mai devreme, o rachetă a explodat în principala tabără a ISAF, din centrul orașului, fără să facă victime, a declarat purtătorul de cuvânt, Karen Tis- sot van Patot.ISAF este format din 8.300 de militari originari din 37 de țări, desfășurați la Ka-

Soldat german din ISAF securizând zona explo
ziei • (Foto: EPA)

Saad Hariri
(Foto: EPA)

Victorie 
„deplină" 
Beirut (MF) - Saad 
Hariri a anunțat că 
listele sale au obținut 
o victorie deplină în 
Beirut, câștigând 19 
mandate de deputați 
în capitala libaneză.
„Este victoria lui Rafie 
Hariri", a declarat fiul 
fostului premier, în 
fața susținătorilor re
uniți la locuința sa 
din Beirut. Rafie Hari
ri a fost asasinat la 
14 februarie. „Vom 
continua să înregis
trăm victorii și în res
tul Libanului, astfel 
că sângele lui Rafie 
Hariri nu a fost vărsat 
în van. Toate partide
le care s-au aflat ală
turi de noi sunt aliații 
noștri", a declarat 
Saad, referindu-se la 
manifestațiile care au 
cerut retragerea tru
pelor siriene din 
Liban.

în timp ce liderii Uniunii Europene au fost dezamăgiți de votul lor, francezii au sărbătorit din plin rezultatul referendumului (Foto: epa)

UE, șocată de votul Franței
B Liderii europeni în
cearcă să treacă peste 
dezamăgirea provocată 
de votul francezilor.

Bruxelles (MF) - Respingerea Constituției UE în Franța, duminică, a provocat consternare în rândul responsabililor din cele 25 de state membre, care au încercat totuși să minimalizeze criza și au pledat pentru continuarea ratificării textului în celelalte țări din Uniune, relatează AFP.Votul negativ al francezilor
România va fi strict evaluată
■ Guvernul spune că vo
tul francez ar putea să 
conducă la creșterea exi
genței față de România.

București (MF) - Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Oa- na Marinescu, a declarat, ieri, că între votul asupra Constituției europene și continuarea extinderii Uniunii Europene cu România și Bulgaria nu e- xistă nici o corelație juridică.în opinia Executivului, votul francez asupra Constituției europene nu constituie un „Nu” declarat Europei, ci, mai degrabă, expresia unei insuficiente comunicări cu cetățenii asupra unui proiect atât de complex ca tratatul constituțional, precum și rezultatul unor dificultăți politice interne.în ceea ce privește Tratatul de Aderare a României și Bulgariei, acesta a fost negociat 
Două atentate sinucigașe în Irak

Hilla (MF) - Două atentate sinucigașe s-au produs, ieri dimineață, în apropierea unor mulțimi de irakieni, ucigând cel puțin 25 de persoane și rănind alte 35, în orașul șiit Hilla, la sud de Bagdad, a a- nunțat poliția, citată de Reuters.Primul atacator a detonat o bombă în mijlocul unui grup de irakieni care aștepta în fața unui centru medical unde sunt examinați recruții din serviciile civile și militare.Cel de-al doilea militant sinucigaș s-a aruncat în aer în apropierea unui grup de polițiști irakieni care manifestau pentru a obține o creștere desalarii. în urma atentatelor au fost uciși cel puțin 25 de oameni (Foto epa)

„constituie un regres pentru procesul de ratificare a Constituției, dar nu și finalul său”, a declarat cancelarul german, Gerhard Schroeder.
Apeluri și propuneriPremierul spaniol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, a lansat și el un apel pentru continuarea procesului de ratificare. El a ajuns la un a- cord cu liderul francez, Jacques Chirac, afirmând că „Europa va trece peste această perioadă de criză așa cum a mai făcut în istoria sa”.
și semnat în așa fel încât să fie adaptabil atât Tratatului de la Nisa, care organizează procesul decizional în Uniune în prezent, cât și Constituției Europene, în momentul intrării în vigoare a acesteia.Tratatul de Aderare prevede termenele și condițiile în care România va adera la UE pe 1 ianuarie 2007.Guvernul admite că votul francez ar putea să conducă la creșterea exigenței față de România, în perspectiva evaluării pe care o va face Comisia Europeană în toamnă, în cadrul raportului de monitorizare, condiții în care își reafirmă determinarea de a lua toate măsurile de reformă, pentru ca România să-și îndeplinească cu strictețe angajamentele, atât pe cele care ar putea activa clauza de salvgardare, dacă nu surit respectate, cât și pe cele care țin de aplicarea acquis-ului comunitar.

„Rezultatul referendumului francez nu poate fi considerat un vot împotriva Europei”, a declarat premierul belgian, Guy Verhofstadt.Președintele italian, Carlo Azeglio Ciampi, a pledat pentru un număr sporit de propuneri în vederea depășirii momentului.Președintele în exercițiu al UE, premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker, a afirmat că „ratificarea Constituției trebuie să continue”.„Regretăm această alegere făcută de un stat membru ca
Cer demisia lui Chirac

Paris (MF) - Apelurile 1& demisia președintelui francez, Jacques Chirac, lansate atât de liderii forțelor de stânga, cât și de dreapta, s-au intensificat duminică seară, după aflarea rezultatelor referendumului asupra Constituției europene, relatează AFP.Chirac s-a angajat clar în

Jacques Chirac, marele învins
(Foto: EPA)

re de 50 de ani este unul dintre motoarele esențiale ale construirii viitorului nostru comun”, a adăugat el, într-o declarație comună cu președinții Comisiei și Parlamentului european, Durao Barroso și Josep Borrell. O notă discordantă a fost oferită de ministrul britanic de Externe/ Jack Straw, care a lăsat îndoiala să planeze asupra organizării unui referendum în Marea Britanie, anul viitor, referitor la Constituția UE. „A- vem nevoie de o perioadă de reflecție”, a afirmat el.
favoarea ratificării tratatului constituțional, dar a a- nunțat încă de la început că exclude ideeă demisiei, în cazul în care cetățenii nu vor aproba documentul european.Liderul extremei dreapta, Jean-Marie Le Pen și cel al suveraniștilor de dreapta, Philippe de Villiers, au reînnoit apelurile la demisia lui Chirac încă de la primele estimări în ceea ce privește rezultatele referendumului.Unul dintre liderii celor care au îndemnat alegătorii să se pronunțe împotriva ratificării tratatului constituțional, senatorul socialist Jean-Luc Melen- chon, a apreciat la rândul lui că președintele Chirac va trebui „să se supună sau să demisioneze”.

Atacuri în 
Corsica

Ajaccio (MF) - Cinci a- s tentate cu explozibili au fost comise duminică, în e Corsica, sudul Franței, de către o grupare sepa- ț ratistă, provocând pagube materiale minore în câteva clădiri adminis- 1 trative. Exploziile au vizat prefectura din Bas- tia, un fost edificiu administrativ și trei reședințe secundare. Grupările separatiste comit frecvent atacuri împotriva unor clădiri publice din Corsica, insulă care aparține Franței.
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Dan Vasile 
rămâne închis

• Fără tutun. 31 mai este sărbătorită ca Ziua Mondială Fără Tutun. Ziua de astăzi are ca scop implicarea tuturor categoriilor de profesioniști din sănătate în controlul tutunului. în acest sens, Direcția de Sănătate Publică Hunedoara și-a stabilit ca slogan „Profesioniștii din sănătate împotriva tutunului - Acțiune și Răspunsuri". (I.J.)
fAbkrumka

Victoria lui 
"NON"
Adrian SăLăGEAN
adrian.salagean@informmedia.ro

Francezii au întors spatele tratatului con
stituțional. Votul Franței aduce din nou 
în prim-plan cât de efemer poate fi, ca sens, 

cuvântul „uniune" pus în fața Europei. 
Cămașa națională rămâne, s-a văzut, mai 
aproape de pielea francezilor decât haina 
europeană. Practic, Franța s-a opus duminică 
unei Europe „suprastatale", în care drepturile 
și deciziile totului sunt suverane peste cele 
ale entităților naționale. Francezii au spus 
„NON" pentru că se tem de „dictatura" 
liberei concurențe și de un liberalism prea 
accentuat. Acestea pot împinge spre Est mari 
întreprinderi și fabrici ale companiilor 
transnaționale, pot suprapopula Franța cu 
mâna de lucru ieftină a est-europenilor, pot 
distruge actualul sistem național de protecție 
socială. Pur și simplu francezii nu au vrut să 
plătească prețul cursei nebune în care este 
prinsă lumea ca să poată trece la o fază 
superioară de integrare a Europei.

■ în urma procesului 
de ieri, instanța a decis 
ca interlopul să fie cer
cetat în arest preventiv.

Mihaela TăMAȘ__________________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - în urma procesului ce a avut loc ieri, la Deva, instanța a hotărât ca Dan Vasile să fie în continuare reținut. Au fost prezentați instanței și audiați doar doi, din cei zece martori ai părții vătămate Paul Dorr, Alin Oleșer și Margareta Vass, barmanii care au fost de serviciu în dimineața în care a fost reținut interlopul. Cei doi au povestit ceea ce li s-a întâmplat atât lor cât și patronilor. Dan Vasile este cercetat pentru săvârșirea

)

Așa stând lucrurile, UE a pierdut în acest 
moment șansa îndelung cultivată de a 
se coagula într-o politică comună de apărare, 

de a avea un singur glas în arena internațio
nală și de a fi un contracandidat serios în 
competiția cu America. Politic vorbind, UE 
rămâne infantilă. Și asta când, pe principiul 
dominoului, după NON-uI francez, este 
așteptat NO-ul Marii Britanii, țară cu un 
număr remarcabil de eurosceptici.

Criza de identitate politică a UE poate să 
însemne foarte mult și nu în bine pentru 
România. Occidentalul de rând a fost, este și 
va fi nemulțumit de extinderea spre Est a 
Uniunii. Iar de acum, cu siguranță, glasul 
străzii va conta mult mai mult la Bruxelles. 
Sunt de acord, aderarea României depinde 
numai de ea. Problema e: mai ține UE până 
vom fi noi gata?

Privatizare susți
nuta de consilieri

Deva (D.I.) - Una dintre regiile aflate în subordinea CJ Hunedoara și care a creat până acum mari probleme s- ar putea să fie în cele din urmă privatizată. După ce, nu cu mult timp în urmă, Gheor- ghe Pogea, consilier PD, a făcut o propunere de privatizare a RAAVJ, la recenta ședință a CJ, consilierul independent Ion Pitulescu a susținut și el ideea. „Nu mai sunt două județe în țară care să aibă asemenea regii în subordine și nu mi se pare normal să mai menținem RAAVJ la Consiliul Județean. Cel mai bine ar fi să se găsească o soluție pentru privatizarea acestei regii”, a spus consilierul Ion Pitulescu.
Legea minorităților: drepturi, nu obligații

Fără METRO la Deva!
Deva (D.I.) - Zvonurile apărute în ultima vreme, potrivit cărora se construiește sau va începe în curând construcția unui super- magazin METRO în imediata vecinătate a Devei, au fost infirmate ieri de către vicepri- marul Ioan Inișconi. El ne-a declarat că nu există deocamdată un asemenea proiect, iar clădirea care se construiește lângă intersecția de la Sântuhalm spre Aerodrom aparține unei firme care va fabrica biciclete.

și Marius Domășneanu-Miulescu, studenți, și-au unit destinele sâmbătă. Urăm „Casă de piatră” tinerei familii. (Foto: Traian Mânu)

■ Proiectul adoptat de 
guvern prevede un 
număr de 20 de 
minorități naționale.

Daniel I. Iancu_______________
danlel.iancu@informmedia.ro

Deva - Discuțiile iscate de proiectul de lege a minorităților naționale au la bază unele prevederi care, dacă vor fi aplicate, ar conduce la situații absurde. Totul pleacă de la numărul foarte mare (20) de minorități naționale existente.Unul dintre aspectele invocate este cel al dreptului de a folosi limba maternă în relațiile cu autoritățile administrației publice locale, ceea ee ar însemna că trebuie
Strada fără... curent

Deva (D.I.) - Zece case de pe Strada Zăvoi din municipiul Deva nu beneficiază de curent electric, deși locuințele au fost terminate cu mult timp în urmă.„Acum trei ani, când m-am apucat de construcție mi s-a promis că ne vor fi introduse toate utilitățile. De doi ani locuiesc acolo și tot din șase în șase luni ne spun același lucru. Vara este un dezastru, că nu avem unde ține mâncarea.Și după cum ne-au anunțat de la Primărie, nu prea sunt șanse nici în acest an să ne 

infracțiunilor de șantaj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și uzurparea de calități oficiale.
Avocații avertizațiîncă de la începutul procesului, cei doi avocați ai interlopului au fost avertizați de instanță că vor fi sancționați, conform legii, dacă nu vor da dovadă de un comportament civilizat și un limbaj adecvat.Aceste avertismente au venit după ce la un proces anterior cei doi au sfidat instanța. După audierea martorilor, avocații au cerut instanței să permită cercetarea clientului lor în stare de libertate, cerere ce a fost respinsă, pentru că interlopul ar putea să influențeze martorii care nu au fost încă audiați. De asemenea, cererea de

Diguri pe Valea Luncanilor
Boșorod (L.L.) - în fiecare primăvară, Valea Luncanilor iese din matcă și produce însemnate pagube agricole. Din cauza cantităților mari de precipitații căzute în această primăvară, 5 locuințe și peste 20 de hectare de teren agricol au fost afectate de furia apelor revărsate de Valea Luncanilor.

Pe Valea Luncanilor vor demara lucrări de îndiguire

să existe ipotetic câte 20 de translatori în fiecare instituție.
în așteptare„Nu cunosc încă respectivul proiect de lege, care nu a fost discutat în parlament. E doar un proiect care mai poate suferi modificări. Vom cunoaște mai multe lucruri în 

Mircia Muntean luliu Winkler Gheorghe Firczak

introducă energia electrică”, ne-a spus Domocos Zoltan, unul dintre locuitorii de pe strada Zăvoi.loan Inișconi, viceprimarul municipiului Deva, a declarat că respectivele lucrări nu țin doar de Primărie. „Am mai amintit faptul că iluminatul a fost concesionat firmei Lux- ten, care și-a stabilit un program în ceea ce privește investițiile. Până la urmă se va rezolva și această problemă, dar tot ceea ce putem noi face este să intervenim pentru a se urgenta lucrările”, a spus Inișconi.

Dan Vasile mai e cercetat într-un alt dosar de urmărire penalăvizionare a casetei video, pe care s-a înregistrat comportamentul lui Dan Vasile din acea noapte în care a fost cazat la Vila Dorr, a fost respinsă din lipsă de aparatură.
„Te sun!”După terminarea procesului, pe holul Judecătoriei au fost câteva schimburi de replici între soția lui Dan

Pentru a preîntâmpina astfel de situații dar și pentru a proteja locuințele și terenurile agricole aflate în imediata vecinătate a râului, luna aceasta au fost demarate lucrările de îndiguire a Văii.Lucrările se desfășoară pe o lungime de 12 km și au ca termen de finalizare ânul 2006.

zilele următoare”, a spus și Mircia Muntean, primarul municipiului Deva.
Un drept, nu o obligație„Este o simplificare a lucrurilor. Sunt 20 de minorități naționale pentru că atâtea își au o justificare istorică; nu le-am inventat noi. Dar ceea ce prevede le- 

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 

prin depozitul ANIMIX 
g situat pe Calea Zarandului, nr.79, Deva

| • pui de carne Broiler Ross 308; 
fe • pui de ouă și rasă mixtă;
■ • pui de curcă Big 6.

Asigurăm furajarea cu furaje ANIMIX- 
combinate și granulate import Ungaria. 

Oferim consultanță de specialitate gratuită. 

Relații la tel. 0254 - 219971,0723 - 627031.

Vasile și soții Dorr. „A vrut să-i dea niște hârtii, când a ieșit din sala de judecată și nu a fost lăsată de gardieni, iar el i-a făcut semn că o va suna și i-a spus să pregătească oamenii”, a declarat Paul Dorr. Următoarea înfățișare va fi în data de 27 iunie și vor fi audiați doi martori, unul dintre aceștia este fata care a fost în acea seară cu interlopul.
A mințit de frica... 
tatălui*Hunedoara (M.S.) - Un bărbat de 29 de ani, din Hunedoara, a reclamat un furt inexistent la Poliție, motivând ulterior că a făcut acest lucru de... frica tatălui său. Tânărul a relatat polițiștilor că se afla în stația de autobuz, când ar fi fost acostat de două persoane necunoscute care i-ar fi furat telefonul mobil, după ce l-au lovit cu un corp dur în zona capului. în urma cercetărilor efectuate de Poliția Hunedoara, s-a stabilit că „victima” a pierdut telefonul mobil, după ce consumase mai mult alcool decât trebuia. De frica tatălui său, păgubitul a preferat însă să reclame o tâlhărie și să pună polițiștii pe o pistă falsă.
gea este un drept, nu o obligație. Nu veți întâlni în nici o primărie mai mult de două minorități care să-și exercite acest drept, de a avea translator”, ne-a declarat ministrul luliu Winkler, președintele filialei Hunedoara a UDMR.
Orice lege e perfectibilăGheorghe Firczak, reprezentantul rutenilor în Camera Deputaților, a afirmat că „orice lege e perfectibilă, dar eu consider că această lege e una bine gândită. în plus, nu toate minoritățile naționale sunt așezate compact în vreo localitate și eu sunt absolut convins că cele mai multe dintre minorități nu vor cere drepturile pe care legea le acordă”.

RECLAMA

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
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mailto:danlel.iancu@informmedia.ro


niarți, or mal zwj LIBER COTIDIAN /4

4

Ziua geniștilor (la 31.05.1859 lua ființă, în Moldova, 
primul batalion de geniu)
1954 - S- a născut Nicu Alifantis, solist vocal, instru
mentist, compozitor
1809 - A murit compozitorul Joseph Haydn, reprezen
tant al muzicii clasice instrumentale (n. 31.03.1732)
■ Ziua mondială fără tutun (este marcata din 1988, la 
propunerea Organizației Mondiale a Sănătății)

Calendar religios
31 mai - Sfânta Treime; Sf. Mc. Ermie; Sf. 

Sfințiți Mc. Eusebie și Haralambie.

Deva (S.B.) - Conform tradiției după care, în ziua următoare marilor praznice, sărbătorim persoanele care au slujit ca instrumente ale evenimentului prăznuit, sau care au avut un oarecare rol în săvârșirea lui, a doua zi după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, adică în Lunea Rusaliilor, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Duh, a treia persoană a Sfintei Treimi. „întru această zi, prăznuim pe însuși Preasfântul și de viată făcătorul și întru tot puternicul Duh, Carele este unul din Treime Dumnezeu...» 51. în calendarele românești de perete această zi e trecută ca sărbătoarea Sfintei Treimi. în sec. XII, nici în Apus nu era încă generalizată o asemenea sărbătoare, ci era privită în unele mănăstiri ca o inovație; ea a fost stabilită definitiv în Apus abia la 1334.
UTILITÂT1

Energie electrică___________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

, Gaz metan_____________ __________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Bd. N Bălcescu, bl. 17 A 
11.00-15.00 Str. Dragoș-Vodă. bl. 28

Apă_______________________ ___________________________ ; '
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. M Eminescu (de la Cartodrom la Str. 
Libertății), Al. Romanilor, Carpați, Spitalului, împăratul 
Traian, Tribunul Solomon, Libertății, L. Blaga, A. Vlaicu 
(parțial), Piața Unirii, 1 Decembrie (partea dinspre 
Primărie), A. Sever, Horia
08 00-12.00 Str. N. Grigorescu. Banatul,

Bucovina, Digul, Ardealul, Hărău 
P.T. 39. 43, 7. 40, 40 A, 16 A, 17

Lovituri 
cu mingea A

Sport 
național * Merge la 

repetiție 1
Ofensivă 
în sport 1 Ca un 

baschet
balistjucători 

de box
Niște 

mușchi
Păstă- 
joasă

A Y Y y ▼

Sportiv cu 
racheta
Haină 

țărănească

►

Măsura 
de domn

Ziua 
in curs

►

Două la 
premiere! 

O pasare

► Activ la 
biliard
Arenă 

de sport

► Lopeți 
la caiac

f -K Y Pete de 
faptei 

Cuprinse 
în stoc!

p

Cu flori 
pe piept ► Bătută 

■Etaes* ► Y încercare 
la rugfal

Atieți
începe 
înotull

&

Y Uftimeie 
sărituri! ► Y Cântece 

slavă ► Y
Probă ile 
alergare

■
Face cât 

trei
Caș gol! 
Tip de 
inflo

rescență
►

Y Test
mediul

' Centru 
ta polo!

►

x"

Merg cu 
patinele 

Inevitabil

► Y

Comic 
mare

La volei și 
la tenis

Pomadă
Urme de 
murdărie

*

Y

Fază 
sportivă

Vin 
învechit

►

Hrubă

Arătat cu 
degetul ►

Soluția integramei din numărul 

precedent: P - I - E - S - BERNE- 

VECI - SORT - RAT - OCNA - HARA

- ADICA - IR - BRETELE - I - EL - 

HÂRB - OS - FII - LC - TEL - CIUR

- SIV - DUNGA - U - ACE - SIC - 

RAZUS - BAR - VITEI - SIAC

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR___ 212725
Urgențe_______________ 112
Pompieri______________ 981
Jandarmerie________ 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971

7:00 Jurnal TVR
Sport Meteo

745 Agenția 2 
fără un sfert

920 Cina minute 
de cultură

930 Teleshopping 
10:00 Nocturne (r) 
11.-00 Portul
0 miracolelor

11:55 Euro-dispecer 
12:00 Tezaur

foldoric (r)
1330 Desene

H animate
1400 Jurnal TVR

Sport Meteo
1430 Teleshopping 
15.00 Alege viața!

Drogul înseamnă 
moarte!

1530 Cultura
Eco

1600 Kronica Emisiune în 
limba maghiară

16:55 Vile și palate celebre 
1730 Portul
0 miracolelor

1830 Știrea zilei 
1900 Jurnal TVR

Sport Meteo

7:00 Știrile Pro TV
9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:15 O nouă viață 
11:15 Zâmbete îhtr-o pastilă 
12:15 La Bloc (reluare) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 De râsul lumii 
14'15 Semințele minciunii 

(dramă, SUA 1994) 
Cu: Melissa Gilbert, 
Shanna Reed, Tom Ver- 
ica, Geoffrey Bowes, 
Jesse Collins. Un story 
inspirat din întâmplări 
reale. O dramă șocan
tă, care a produs trau
me pe viață. Este vor
ba despre cazul unui 
medic specialist în fer
tilitate, care se află în 
închisoare ispășind con
damnarea dată pentru 
fraudă și sperjur.

16:00 Tânăr și neliniștit Cu:
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

17:00 Știrile ProTv 
17:45 Teo 
19:00 Știrile ProTv

630 în gura presei (reluare) 
7:00 Observator 
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura presei (reluare) 
1030 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 
12.30 Aproape perfertă 
13:00 Observator 
1345 Ultimul remake al lui 

Q Beau Geste (comedie, 
SUA 1997) Cu: Ann- 
Margaret, Marty Feld
man, Michael York, 
Peter Ustinov, James 
Earl Jones, Trevor Ho
ward. Neprețuitul safir 
Blue Water este dorit cu 
înfocare de moștenitorii 
lui Sir Hector Geste: 
Flavia, actuala lui soție; 
Isabel, fiica lui; și cei 
doi frați gemeni adop
tați, neînfricatul Beau și 
pateticul Digby.

16:00 Observator 
1645 Vivere - A trăi cu 
0 pasiune (soap, 1999, 

Italia)
17:45 9595 
18:55 Meteo 
1900 Observator Sport

7:00 Culoarea păcatului
jg (reluare)
8ÎT5 Te voi învăța să iubești
0 (reluare)

9:15 Mama vitregă
S (reluare)

11:15 Totul
0 despre

Camila
13:15 îngerul
0 nopții

14:15 Răzbunarea
1530 Jesus
17:25 Vremea 

de Acasă
1730 Poveștiri adevărate

Emisiune cu 
povești reale despre viață, 

prezentată de Lucian 
Viziru

18:00 Rețeta de 
Acasă

18:10 Luna Cu:
g Gaby Espino, Christian 

Meier, Julio 
Cesar Luna, Aura Cristi
na Geithner, Alejandro 
de la Madrid, Danilo 
Santos 

19:15 Te voi învăța
g să iubești

20:10 Leul nou
20:15 Piața Universității -
□ România, 1990 

2140 Vorbe despre fapte 
2300 Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 Reconstituire... la

secundă
030 Viola și prietenii 

(comedie, Italia, 1998) 
Cu: Asia Argento, Mas
simo Ceccherini, Valerio 
Mastandrea, Rocco 
Papaleo, Daria Nicolodi, 
Daniela Poggi. După ce 
fură patru monede 
foarte valoroase, Viola 
se ascunde în mașina 
lui Samuel care, împre
ună cu doi prieteni, 
Nicola și Max, se 
pregătesc să plece în 
vacanță. Simpli, cinstiți, 
bărbații sunt antrenați 
fără voia lor de Viola în 
complicata aventură a 
vinderii monezilor.

2:05 Cinci minute de cultură

20:15 Vânătorii de recom-
H pense 2 (acțiune, SUA, 

1997) Cu: Michael 
Dudikoff, Lisa Howard, 
Steve Bacic, Tony Cur
tis, L. Harvey Gold, 
Pablo Coffey, Reese 
McBeth, Claire Riley. 
Jersey Bellini și priete
na sa, deși par să aibă 
mereu ceva de împărțit 
și se ceartă tot timpul, 
formează o echipă de 
agenți bine pregătiți, 
antrenați să se con
frunte cu situații din 
cele mai dificile.

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile PRO IV 
2345 Miss Playboy România 

2005
0:50 Omul care aduce 

cartea
1:00 Știrile PRO TV 
2:00 Vânătorii de recom- 

« pense 2 (reluare)
3:30 Promotor

2030 Din dragoste (divertis
ment) Cu Mircea Radu 

22:40 Observator 
23:15 Sfârșitul aventurii

Q (dramă, coprod., 
1999) Cu: Ralph 
Fiennes, Julianne 
Moore, Stephen Rea, 
Sam Bould, James 
Bolam, Ian Hart, Jason 
Isaacs, Deborah Findlay. 
Câștigătorul Oscar- ului, 
Neil Jordan, transpune 
pe ecran, puternica 
poveste de dragoste a 
lui Graham Greene, o 
poveste presărată de 
trădare și gelozie sexu
ală. O femeie pasională, 
prinsă în capcana unei 
căsătorii sterile, Sarah 
Miles, este imediat și 
irezistibil atrasă de 
romancierul Maurice 
Bendrix

130 Concurs interactiv
230 Observator (r)

20:10 Mama vitregă Cu; Vic-
0 tona Ruffo, Cesar Evora, 

Eduardo Capetillo, 
Mauricio Aspe, Ana 
Layevska

22:00 De 3x femeie (divertis- 
0 ment)

23:30 Culoarea păcatului 
030 Răzbunarea Cu:
0 Gabriela Spanie, Jose 

Angel Llamas, Katherine 
Siachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Rendon, 
Luz Stella Luengas. Cu: 
Gabriela Spanic, Jose 
Angel Llamas, Katherine 
Siachoque

1:30 Poveștiri adevărate 
2:00 De 3 X femeie (reluare) 
330 Muzica de Acasă (relu

are)
445 Rețeta de Acasă (relu

are) In cadrul emisiunii 
telespectatorii vor găsi 
nu numai rețete simple 
ci și feluri de mâncare 
spectaculoase

7:00 Sărută-mă prostule!
0 (reluare)

8.-00 Teleshopping 
8:30 CeZar și tipar 
9:00 Rebelii (r) 

10:00 Tonomatul DP 2 Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi- ! 
cații și mesaje în direct 
prin SMS. Prezintă 
Cătălin Măruță. Cu Cris
tian Păunescu

11:45 Pasiuni
12:40 Nemuritoarea (r) 
13:30 Teleshopping 
14:00 Desene animate 
14:30 Fiica oceanului 
15:00 împreună în Europa

Emisiune în limba ger
mană

16:00 Tribuna partidelor par
lamentare

16.45 Jurnalul TVR 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro -Dispecer
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cinci minute de cultură 
1830 Mărturii
19:00 Soția lui Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond 
2030 Ziua modei

13 îh România
2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Scarlett (dragoste, SUA 

131994) Ultima
parte. Cu: Joanne 
Whaller Kilmer, Timothy 
Dalton, Anna-Margaret 
Stephen Collins. Regia 
John Erman.

23:50 Stargate 
040 Auto Club (r) 
1:10 Dragul de Raymond 
140 Departe (dramă, 
fi coprod., 2001)

Cu: Stephane Rideau, 
Lubna Azabal, 
Mohamed Hamaidi, 
Yasmina Reza, Jack Tay
lor, Gael Morel. Maro
canul Serge, șofer de 
taxi, transportă marfă - 
legal și ilegal.

&

' VSSm:

21 mart.-20 apr.

Mai lăsați munca și ocupați-vă de probleme sentimentale. 
Amânați proiectele de afaceri, întrucât ați putea pierde o 
sumă importantă!

21 apr.-20 mai

Norocul vă surâde în plan sentimental. Vi se confirmă o 
teorie referitoare la moșteniri importante. Un părinte vă 
caută pe neașteptate.

21 mai-20 iun.

Aveți parte de un succes social și financiar. Nu forțați nota! 
O deplasare în interes personal vă poate aduce beneficii 
materiale.

21 iun.-20 iul.

Atenție la ce vă doriți! Cu cât așteptările sunt mai mari, 
cu atât cresc șansele să fiți dezamăgit profesional și în viața 
privată.

21 iul.-20 aug.

Nu doriți să știe și alții cu ce probleme vă confruntați. Con
siderați că mândria e firească. Important e să vă rezolvați 
problemele la timp.

21 aug.-20 sept.

Agitația din jur nu vă impresionează. Vă canalizați spre 
activități practice, care vă completează bugetul. Evitați exce
sele fizice!

21 sept.-2O oct.

Deveniți instabil emoțional din cauza unei vești nu prea 
bune de la rude. Renunțați la program și plecați mai repede 
acasă.

21 oct.-20 nov.

Petreceți o zi minunată în familie. Un telefon vă stârnește 
tot felul de gânduri. Un prieten vă propune o colaborare.

21 HOV.-20 dec.

Ar fi bine să faceți plimbarea de care aveți chef. Odihna 
v-ar ajuta. Un prieten v-ar putea ajuta să rezolvați ceva ce 
vă apasă de mult timp.

21 dec.-20 ian.

Orice spuneți se poate întoarce împotriva dv. Nu e cazul 
să discutați la birou despre viața dv personală, să vă cri
ticați colegii.

21 ian.-20 febr.

Astrele vă răsfață. Pentru marile dv proiecte veți colabora 
cu persoane ce pot investi rapid. Faima vă aduce bani și 
grija lor!

21 febr.-20 mart.

Azi vă propuneți să verificați o informație, să urmăriți con
cretizarea unei decizii. E greu să fiți detectiv, dar nu 
renunțați.
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7:00 Teleshopping 
730 Puzzle T (reluare) 
7:55 Sport cu 

Fiorentina
830 Sunset Beach (reluare, 
0 dramă, SUA 1997)

930 Dragoste 
0 și putere 

10:00 Fanatik Show (r) 
11:00 Monica Cu: Monica 

Puiu (r)
12:00 The Flavours: 3 

bucătari (r) 
12:55 Bani la greu 
1425 Sunset
0 Beach 

1525 Dragoste 
0 și putere 

16:15 Vindecări 
miraculoase (r) 

17:10 Camera de râs 
1730 Trăznrți în 

Nato (r)
18:00 Focus Prezintă: 

Magada Vasiliu. Rubrica 
Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadira

19:00 Viața la 
extrem

20:00 Țintă primară (acțiune, 
fi coprod., 2000) Cu: Daryl 

Hannah, Peter Flem
ming, Brandy Ledford, 
Gary Bakewell. Oameni 
influenți, care au asigu
rat victoria în alegeri 
unui candidat la 
președenția Statelor 
Unite, așteaptă ca în 
schimbul susținerii 
oferite să primească 
anumite înlesniri. Când 
președintele întârzie sa
și arate gratitudinea, 
aceștia pun la cale un 
plan pentru a-l asasina, 
eliminând chiar câțiva 
agenți ai serviciilor 
secrete.

22:00 Trăzniți în Nato 
2230 Foci Plus Prezintă: 

Cristina Jopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 
Letiția Enache

23:15 Poliția In acțiune 
0:15 Guinness

8:00 S.WAT. (Acțiune, SUA, 
H 2003) Cu: Colin Farrell, 

Michelle Rodriguez, 
Samuel L. Jackson

9:55 Prince William (Dramă, 
fâ SUA 2002) Cu: Jordan 

Frieda, Martin Turner, 
Eddie Cooper 

11:20 Gemenii (Aventuri,
13 Franța, 2004) Cu: 

Clement Sibony, Isabelle 
Renauld

12:50 0 nouă viață (Dramă,
5 Anglia, 2004) Cu: Bren

da Blethyn
1430 Stare de spirit (Come-

13 die, SUA, 2002) Cu: 
Joshua Jackson 

16:00 0 viață aproape per- 
f afectă (Romantic, SUA 

2002)
17:45 Maestrul deghizărilor 

(Comedie, SUA, 2002) 
Cu: Dana Carvey

19:05 S.WAT. (Acțiune, SUA,
6 2003) Cu: Colin Farrell, 

Michelle Rodriguez, 
Samuel L. Jackson

21:00 Carnivale Ep. 15:
Iqgram, Texas

22:00 Matrix - Revoluții
13 (Acțiune, SUA 2003) 

Cu: Keanu Reeves
0:10 în rolul principal: Pan

cho Villa (Biografic, 
SUA 2003)

0900 Știrile TV Sport 0930 Fot
bal Copa Libertadores 2005 
10:00 Știrile TV Sport 10:20 
Campionatul american de ma
șini sport (r) 1130 Box: Finala 
Centurii de Aur 13:20 Faceți 
jocurile 14.10 Fotbal Anglia: 
Ipwisch Town - West ham 
United (r) 16:00 Știrile TV Sport 
16:15 Teleshopping 16:30 Fot
bal Spania 1830 Știrile TV 
Sport 19dX) Super Spania 21.00 
Știrile TV Sport 21:15 Fotbal: 
Bayern Munchen - Germania, 
cu ocazia inaugurării stadionu
lui Alliaz Arena 23:15 Fotbal 
Copa Libertadores. 2330 Știr- 
ile-TV Sport 00:00 Nopți albe la 
TV Sport

0630-07.00 Observator (r;
16.30 -16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

0830 Secrete (dramă, SUA, 
1995)

10.00 0 cursă cu obstacole 
(dramă, SUA, 2004)

11.45 Dragostea învinge totul 
(dramă, SUA, 2004)

1330 în căutarea lânii de aur 
(aventuri, SUA, 2000)

16.45 O cursă cu obstacole 
(dramă, SUA, 2004)

1830 Dragostea învinge totul 
(reluare, dramă, SUA 
2004)

20.15 Furtună în mijlocul verii 
(dramă, SUA, 2000)

22.00 Brigada de poliție (s) 
23.00 Secretul unei mame 

(dramă, coprod., 2001)

15.00 Apocalipse ale anti
chității |

16.00 Drumul spre Berlin 
alături de Al Murray,

1630 Vreme de război, 
Război în deșert -

17.00 Câmpuri de bătălie
18,00 Aventuri la pescuit cu ’ * 

Rex Hunt
1830 Pasionat de pescuit, Cu 

caiacul prin cheiuri
19.00 Curse asurzitoare, 

Marea finală
20.00 Confruntarea fiarelor, 

Ursul polar contra mor
sei

21.00 Istorii neelucidate: 
Atentate sinucigașe cu 
bombă

22.00 Vânătorii de mituri
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Sunt percepută 
ca fiind o dură!

• Lansare. Galeriile de artă Forma din Deva vor găzdui vineri, 10 iunie 2005, lansarea CD-ului multimedia de prezentare a Uniunii Culturale a Rutenilor din România și a volumului „Discursuri parlamentare" a deputatului de Hunedoara, Gheorghe Firczak. (I.J.)• Revedere. Foștii salariați ai Băncii de Investiții Deva, acum pensionari, s-au reunit într-un cadru festiv la finele săptămânii trecute. „Revederea a avut un caracter emoțional și a fost un prilej de retrăire a momentelor când eram împreună... la serviciu", a spus lacob Dumitru. (C.P.) ■ Maria Grapini a fost 
recunoscută prima oară 
ca talentat om de afa
ceri în Italia.

Clara Pâs

Denominare capital social
Deva (C.P.) - Acționarii și deținătorii de părți sociale la societățile comerciale au obligația ca, până cel mai târziu în data de 30 iunie, să ia măsurile necesare deno- minării capitalului social al firmelor. Societățile comerciale pe acțiuni și în comandită pe acțiuni vor stabili denominarea valorii nominale a acțiunilor, astfel încât noua valoare să fie multiplu de 100. Iar majorarea sau reducerea corespun-zătoare a capitalului social se va face cu păstrarea numărului de acțiuni și a cotei de participare la capitalul social. Modificarea capitalului social se va efectua cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor. Aceste reglementări se aplică tuturor entităților economice. înregistrarea în Registrul Comerțului a majorării sau reducerii capitalului social se va efectua fără, plata taxelor și tarifelor legale.

clara.pas^i nformmedia.ro

CUVÂNTUL LIBER: Sunteți 
considerată una dintre cele 
mai „influente” femei din 
mediul de afaceri românesc. 
Cum explicați acest fapt?Maria- Grapini: Succesul. în afaceri, cel puțin pentru o femeie, ascunde foarte multă muncă. Există un trac al femeilor la intrarea în afaceri, dar acum mă simt puternică și tratez lucrurile de la egal la egal în orice par- teneriat. Simt o feministă, dar continuu să rămân realistă! Cât despre locul meu în busi- ness-ul românesc trebuie să vă spun că recunoașterea meritelor mele a venit întâi în Italia, apoi în țară și la final pe plan local.

Spitalul de la Baia Sărată din municipiul Deva a beneficiat de refacerea integrală a saloanelor de la etajul I.

Maria Grapini

succes din România,,

,Fiecare trebuie să aibă un vis!

Vârsta: 50 de ani
Date personale: căsătorită, un copil 
Studii: Facultatea de Textile lași 
Funcția: președintele 
Group
Avere estimată: 10 milioane de euro
Locul II în „Topul celor 100 de femei

(PrMrr Ina hirrnnaî

Designul leului greu
Deva (C.P.) - Cinci bancnote din noua emisiune au corespondent în vechea emi- t siune în ceea ce privește elementele de design. Astfel, au fost menținute portretele acelorași personalități din domeniul științei și culturii românești și a fost menținut același fond cromatic, cu scopul ușurării circulației paralele a bancnotelor vechi și noi. Pe bancnota de 500 lei este desenat portretul poetului național Eminescu.

TRANZACȚII

împreună pentru 
comunitate

Călan (I.J.) - Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap implementează împreună cu Asociația „Sprijiniți copiii” un nou proiect pentru dezvoltarea serviciilor sociale alternative la insti- tuționalizarea persoanelor cu handicap și susținerea integrării și reintegrării lor sociale. Asociația, Primăria Călan, DGSPC Hunedoara derulează un program în care sunt vizați 60 de adulți, între care 23 de tinere care frecventează Școala Profesională Specială Călan. Pentru ei vor fi furnizate servicii mobile în rețea și de recuperare. Mai mult, 15 persoane vor fi calificate în meseria de asistent personal pentru handicap grav, iar alte 20 vor fi cuprinse în Rețeaua regională de voluntariat pentru persoanele cu dizabilități.

C.L: Cum ați creat Pasma
tex Group?M.G.: Provin dintr-o familie de muncitori din Galați, eu și cei trei frați ai mei fiind prima generație de intelectuali. După terminarea facultății am fost repartizată ca șefă de promoție la Țesătoria de Mătase Garofița din Timișoara. Revoluția m-a prins la Fabrica de Panglici 13 Decembrie din același oraș, pe care am condus-o ca director general până în 1994, când am cumpărat fabrica de pasmanterie prin negociere directă și am înființat Pasmatex. La ora actuală conduc un grup for- Maria Grapini, președinte CA al Pasmatex Group Timișoara mat din 5 firme. Am creat alte patru firme unde sunt acționar majoritar. O parte din acțiuni este deținută de către managerii- cheie din firmă, pe care astfel i-am motivat. Acum avem un parteneriat cu firma 'Triumph - în sistem lohn, producem confecții din tricot,

Granturi de mediuDeva (I.J.) - Administrația Fondului de Mediu anunță oportunități noi de finanțare de la Administrația Fondului de mediu. Sesiunea de primire a formularelor informative referitoare la proiecte trebuie să fie conforme cu pianul anual de lucru pentru 2005 și Legea 73/2000. „Administrația Fondului de Mediu finanțează doar proiectele eligibile pentru controlul și reducerea poluării apei, aerului și solului, protecția resurselor naturale, gestionarea deșeurilor, protecția și conservarea biodi- versității și educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului. Proiectele beneficiază de finanțare prin credite rambursabile sau nerambursabile, de confinanțare și

avem o casă de modă și... scriem proiecte de finanțare pentru IMM-uri.
C.L.: Vă implicați în activi

tatea ONG-urilor, 
asociațiilor. Aveți timp pen
tru toate?M.G.: La firmă mi-am creat o echipă bună, care a știut să accepte delegarea sarcinilor. Folosesc indicatori de eficiență în acordarea salariilor, astfel că pot să mă ocup și de alte activități. Și dacă vreau să știu ce se întâmplă cu afacerea mea îmi consult datele de pe laptop.

C.L.: Ce părere aveți despre 
implicarea femeilor în 
politică?M.G.: Ca să realizezi ceva, în orice domeniu, trebuie să fii pregătit. Unele femei vor să acceadă acolo unde nu le este 
de susținere totală sau parțială a unor dobânzi ale creditelor acordate de către bănci”, precizează Georgeta Barabaș, inspector-șef la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.Depunerea formularelor informative se face strict în perioada 1-15 iunie 2005.

LI
Georgeta Barabaș 

locul. Sau sunt propuse de bărbați, tocmai pentru a nu le face concurență. Ori aceste femei nu ne onorează!Ci.: Se spune că femeile 
de afaceri au probleme... în 
căsnicie. E adevărat?M.G.: Poți să ai și familie și carieră. Depinde cum îți nego- ciezi viața de familie. Un bărbat care nu-și lasă soția să-și facă o carieră este egoist. Fiecare are dreptul să viseze, să fie viu! Iar eu mi- am atins visul și, în plus, am și 28 de ani de căsnicie! M-am căsătorit în anul IV de facultate cu un bănățean, student la Conservator. Avem un băiat de 25 de ani, care a terminat dreptul și lucrează la una din firme. Pot spune că în viață personală am renunțări, dar nu sacrificii. Și apoi eu am decis asta!
Modificări în cir
culația trenurilorDeva (I.J.) - „CFR Călători” S.A. anunță că, începând de ieri, trenurile accelerate de pe relația Timișoara Nord ■ Galați și retur vor circula cc unele modificări de orai datorită introducerii opriri: în stația Miercurea Ciuc. De la 30 iunie trenurile acc 1971/1974/1976 și 1972/1973/ 1975 Timișoara Nord - Galaț și retur vor circula cu modi ficări de orar. Trenul acc 1971/1974/1976, Timișoar: Nord - Galați, va avea oraru modificat pe relația Izvoru Oltului - Ciceu: Izvorul Oltu lui plecare 16.17, Ciceu ple care 16.38, iar trenul acc 1972/1973/1975, Galați Timișoara Nord, va ave: orarul modificat pe relați; Ghimeș - Ciceu: Ghimeș ple care 10.10, Livezi Ciuc plecan 10.43, Ciceu plecare il.07 Miercurea Ciuc plecare 11.3C

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 31 mai 2005
Valută 
BNR

euro
36.197 (3,6197)

dolar
28.916 (2,8916)

liră sterlină
52.738 (5,2738)

Cursei watatar prartteal ie Băracile ffln Deva
Valută euro dolar liră sterlină

CV CV CV
BancPost 36.000 (3,6000) 36.500 (3,6500) 28.650 (2,8650) 29.100 (2,9100) 52.250 (5,2250) 53.000 (5,3000)
BRD 35.710 (3,5710) 36.610 (3,6610) 28.400 (2,8400) 29.300 (2,9300) 51.750 (5,1750) 53.490 (5,3490)
Banca Transilv. 35.875 (3,5875) 36.325 (3,6325) 28.622 (2,8622) 29.072 (2,9072) 52.170 (5,2170) 52.895 (5,2895)
Raiffeisen Bank 35.850 (3,5850) 36.450 (3,6450) 28.400 (2,8400) 29.100 (2,9100) 52.100 (5,2100) 53.100 (5,3100)

fiuratd walatar oracticat te casete de schtaB valutar in Be»a ................. .......... ..... ..... ■'
Star Exchanqe 35.800 (3,5800) 36.050 (3,6050) 28.500 (2,8500) 28.800 (2,8800) 51.000 (5,1000) 53.000 (5,3000)
Herdan Exchange 35.850 (3,5850) 36.050 (3,6050) 28.600 (2,8600) 28.800 (2,8800)

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNP PETROM_________ 3600 +2,56
2. SIF1 BANAF-CRIȘANA 11500 +4,55
3. TLV 14400 +3,60
4. BRD ' 49600 +3,12
5. IMPACT_______________oprit____________
6. AZOMUREȘ____________3000 +7,14
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6500 +1,56
8. ROMPETR0L 980 ~ +8,53

RAFINARE (RRC)_______________________
9. HABER________________ 6000_________ 0
10. BCCARPATICA " 4900 +3,38
11. DECEBAL 168 ’ -4

nformmedia.ro
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Abonament pentru... barcă

• Subvenție. ZMK Petroșapi este singurul operator de transport călători din Valea Jiului. Firma asigură transportul elevilor și studenților, însă foarte puțini dintre aceștia au abonamente. „Din păcate, la noi statul nu subvenționează abonamentele. în Italia, statul suportă 0,60 euro la fiecare kilometru parcurs", spunea I. Vlasici, patron. (I.J.)
Mii de 
abonamente

Deva (L.L.) - Cel mai cunoscut operator de transport din județ este BV Dasler Brad. Cu 26 de trasee județene și interjudețene (Brad-Cluj Napoca, Brad-Oradea, Brad-Timișoara), BV Dasler se poate considera operatorul de transport cu cei mai mulți călători din județ, deținând licență de transport pentru cele mai frecventate trasee. Numărul de abonamente este reprezentativ pentru firmă. Paradoxal însă, cele mai multe abonamente sunt săptămânale (14 zile) - 1976 - devansându-le cu mai mult de 500 pe cele lunare (1249). Pentru traseele cele mai lungi, Deva-Oradea, nu există deocamdată abonamente, dar având în vedere „abundența” locurilor de muncă din Hunedoara, nu e exclus ca în scurt timp necesitatea unui job bine plătit să-i determine pe hune- doreni să ia drumul altor județe.

La lucru, 
114 km
Țebea (I J.) - La cei 
45 de ani ai săi, 
Mircea Codrin, din 
Țebea, e obligat să 
parcurgă zilnic până 
la serviciu 114 kilo
metri dus-întors. 
înainte să aibă un 
accident de circulație, 
bărbatul a făcut 
naveta (cu excepția 
zilelor în care a nins) 
cu bicicleta, pentru 
că era mult mai 
ieftin, iar patronul 
său, o firmă din Bâr- 
cea Mare, nu con
tribuia cu nimic la 
transport. „La înce
putul lunii mai am 
avut un accident de 
circulație. O mașină a 
intrat în mine pe 
contrasens și, pentru 
că sunt om sărac, tot 
eu am fost de vină. 
Mi-am plătit toate 
drumurile la Brad și 
la Deva la spital, iar 
patronul nu m-a mai 
primit la serviciu pen
tru că mi-a spus că 
nu pot lucra cu 
piciorul rupt", 
spunea el. în zilele în 
care era nevoit să 
meargă la serviciu 
cu autobuzul, 
Codrin plătea din 
buzunarul propriu 
mai mult de 
100.000 de lei. 
De aceea, alegea 
de multe ori să 
meargă cu mașini 
de ocazie.

■ Pentru a ajunge la 
școală, copiii din Sălci- 
va și Pojoga „navi
ghează" pe Mureș.

Loredana Leah_______________
loredana.leah@informmedia.roZam - Dis-de-diipineață, loan Daminescu pregătește barca pentru a-i „transporta” peste apele Mureșului pe cei 21 de copii de ciclu gimnazial care vin la școala din Zam. Pentru acești copii, cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, ziua începe la ora 6,30.Indiferenți la temperatura de afară, acești copii parcurg pe jos sau cu bicicleta, zilnic, între șase și zece kilometri până la barca ce-i trece peste apele Mureșului. Taxa de „navigare” cu Căprița, nu
Călători considerați

o
■ între navetiștii „cu 
noi state de plată" se 
numără și cei din con
ducerea statului.

Ina Jurcone________________
lna.jurcane@informmedia.ro

Deva - Considerați navetiști de lux, Iuliu Winkler, ministru delegat pentru comerț, și Cosmin Nicula, deputat, sunt nevoiți să ia calea Bucureștiului de câteva ori pe lună. „Din păcate, acum nu fac mai mult de 2 drumuri pe lună de la București la Hunedoara și retur. Drumul costă circa 2 milioane de lei. Există o lege care prevede dreptul de a avea mașină lâ dispoziție, iar decontarea drumurilor
Și profesori și navetiști

Elevi... pe drumuriOrăștie (R.I.) - Considerați o excepție înainte de revoluție, elevii navetiști sunt deja o prezență obișnuită pe mijloacele de transport. Una dintre cele mai aglomerate rute, Deva - Orăștie, își împarte navetiștii între tren și autobuz. Prima opțiune este mai ieftină, a doua mai comodă. Oana Andreșanu, elevă în clasa a Vil-a, preferă autobuzul „pentru că am ore până la ora 3, iar trenul pleacă mai repede”. Este deja în al 3-lea an de navetă și s-a obișnuit cu... trezitul la ora 6. „Abonamentul ne costă 1.100.000 de lei pe lună”, spune o altă elevă, Vanesa Rujoiu, din clasa a V-a. Abonamentul la tren pe această rută costă doar 220.000 de lei, la care se adaugă autobuzele locale - aproximativ 420.000 de lei.

Deva (R.I.) - Din cei aproximativ 5500 de profesori din județ, mai mult de jumătate dintre ei beneficiază de sporuri ce au legătură cu poziționarea lor geografică. Dacă-i eliminăm pe cei care lucrează în Valea Jiului tot mai rămân 1214 care primesc sporul pentru mediul rural, ceea ce înseamnă un plus între 5 și 60 la sută din salariul de bază.
60% subvențiiMinisterul Educației și învățământului acordă aceste sporuri, plecând de la 5 până la 80 la sută, în funcție de

Vanesa RujoiuOana Andreșanu

Zam - ca 
extremăZam (I.J.) - După o navetă istovitoare, de la Hunedoara la Zam, Florentina M. s-a mutat la Deva. Ruta pe care o face de câteva ori pe săptămână este, de câțiva ani, mai scurtă cu 18 km. Lucrează la Spital, iar din fondurile instituției nu poate să-și deconteze nici măcar 10% din valoarea transportului. „Fac naveta aceasta chinuitoare de 28 de ani. Parcurg distanța cu mai multe mijloace de transport: cu trenul, cu microbuzul, mai ne strângem 5 la o mașină. Un singur drum către serviciu costă minimum 32.000 de lei”, spunea Florentina. 

mele bărcii, este de 10.000 lei/persoană, dar copiii beneficiază de o reducere substanțială din partea brodaru- lui, navigând întreaga lună cu un abonament de doar 50.000 lei.
Apele nu ne sperie„Când apele Mureșului ies din matcă suntem nevoiți să mergem pe un drum ocolitor, prin județul Arad. Atunci trebuie să ne trezim la 5 dimineața și să venim până la Zam cu trenul”, spune unul dintre „copiii navigatori” ai comunei Zam.Sunt copii care nu măsoară mai mult de un metru, dar urcă fără nici o teamă în barca ce cântărește aproape o tonă, pentru a fi duși zilnic de către brodâr dincolo de apele line ale Mureșului.
acasă se face din fondurile instituției”, spunea Iuliu Winkler. Cosmin Nicula este nevoit să-și plătească drumurile la Deva din banii proprii. Pentru aceasta scoate din buzunar lunar circa 15.000.000 de lei. „Pentru sigu- 

Cosmin Nicula Iuliu Winkler

gradul de izolare a localităților în care predau dascălii, însă fosta conducere a MEC a decis ca în județul nostru să nu se depășească limita de 60% - chiar dacă realitatea spunea altceva - în ideea de a face economii la buget. Limita maximă este acordată localităților izolate, 19 găsite de oficialități în Hunedoara, printre ele: Al- maș, Bătrâna, Boșorod, Ciun- gu Mare, etc. Majoritatea celor din ultima categorie își petrec zilele lucrătoare acolo unde le este locul de muncă, revenind în sânul familiei doar în week-end.
Peste câmp, să ajungă la școală
■ Aproximativ 200 de 
copii din comuna Pui 
fac zilnic naveta pentru 
a merge la școală.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.roPui - în satele ce aparțin de comuna Pui învață peste 650 de elevi. Aceștia urmează cursurile celor 12 școli primare și ale celor patru școli generale. O treime dintre ei trebuie să se trezească însă foarte devreme, la ora 6 dimineața, pentru a ajunge la orele de la școală.
Fără speranță?Copiii merg zilnic 5-7 kilometri pe jos, unii peste câmp, pentru că stau la Feregi, un sat spre care nu există nici măcar drum de acces. Aceas

Copiii din Zam "navetează" cu barca pe Mureș (Foto: Traian Mânu)

"de lux"ranță prefer ca naveta să o fac cu mașina proprie, chiar dacă am la dispoziție o mașină de la Camera Deputa- ților. Dacă ar fi aeroport la Deva aș face naveta cu avionul, aceste bilete d,econ- tându-se”, precizează Nicula.

Naveta ■ protecție socială
Brad (I.J.) - Transportatorii oferă navetiștilor o alternativă de protecție socială: abonamentul. Acesta se poate face pentru o perioadă de 15 sau 30 de zile. Statul, însă, nu mai e „dispus” să facă nici un rabat și nu contribuie cu nici un ban. Din schemă sunt eliminați până și elevii și studenții. „Abonamentul este, la firma noastră 65% din costul real al biletelor. Această alternativă ne oferă o garanție pe transport, dar și pierdere în lunile de vară. E ca o

ta pentru că întreaga comună Pui nu dispune de mijloace de transport în comun.„Ne-am adresat autorităților, dar ni s-a comunicat că programul pentru microbuze destinate elevilor s-a încheiat. Ne-am gândit să achiziționăm un microbuz din fondurile

Cristian, Radu și Claudiu se trezesc zilnic la ora 6 dimineața pen
tru a merge la școală (Foto: Mihaela Tâmaș)

Viața la țară
Deva (L.L.) - Pentru mulți părinți de elevi navetiști abonamentul este costisitor, ajungând de multe ori la mai mult de jumătate din venitul salarial. „Este mai ieftin să le găsim o gazdă la oraș decât să le plătim abonamentul. Pe lângă banii de abonament copiii au nevoie și de bani de buzunar, iar salariul de- abia acoperă aceste cheltuieli. Dacă nu ar fi angajată și sftția mea sunt sigur că ne-am descurca foarte greu cu banii”, spune unul dintre sutele de părinți plătitori de abonament la transportul în comun.

formă de protecție socială. Avem rute pe care le parcurgem în pierdere, lunar, cum ar fi Brad - Șesuri, Brad - Bulzești. La Bulzești avem chiar familii cu mari probleme sociale și de aceea le asigurăm transportul gratuit”, precizează Aurel Bereholschi, patron BV Dasler. De gratuitate mai beneficiază, prin generozitatea patronilor, copiii care provin din casele de copii. Din păcate, generozitatea este oferită doar de operatorii de transport din Brad și Petroșani.
primăriei, dar fiind atâtea sate au apărut discuții legate de cui ar trebui să-l repartizăm cu prioritate. Dată fiind dispunerea geografică a satelor, am avea nevoie de minimum 4 mijloace de transport pentru copii”, a declarat vice- primarul, Valentin Leja.
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• Golgheteră în ghips. Carmen Cartaș, golghetera echipei Cetate, are ghinion. Ultima etapă care i-a adus locul secund în topul marcatoarelor a însemnat și o accidentare după care ieri i s-a pus piciorul în ghips. „Păcat de accidentare pentru că ratează convocarea la lotul național", preciza Marian Muntean, președintele clubului Cetate. (C.M.)
• Smeu la Balcanidă. Flavius Smeu (foto), de la CSS Deva, a fost convocat la lotul național, pentru Campionatul Balcanic de Judo al cadeților (24-26.06). Sportivul este e- lev la Școala „A. Șaguna"Deva și e antrenat de Dan Gîrbovan. (C.M.)

• Vacanță amânată. Drept pedeapsă pentru retrogradarea în Divizia A, jucătoarele de la U. Remin nu au intrat în mult așteptata vacanță, prilejuită de încheierea campionatului. „Se antrenează în continuare până le vine mintea la cap", afirma Marian Muntean, finanțatorul grupării devene. (C.M.)
FQTBlk I Divizia D
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 24 -a, 28-29 mai: 
Ponorul Vața - Victoria Călan 3-1; Minerul Teliuc - Minerul 
Elricani 1-6; Constructorul Hunedoara - Dacia Orăștie 3-1; 
Minerul Bărbăteni - Minerul Aninoasa 2-8; Retezatul Hațeg 
- CFR Marmosim 1-2; Gloria Geoagiu - Univ. Petroșani 1 
2; Metalul Crișcior a stat.
Clasamentul

Jiul II Petroșani s-a retras din campionat.

1. Minerul Uricani 22 21 1 0 77-13 64
2. CFR Marmosim 22 16 1 5 68-17 49
3 Retezatul Hațeg 22 15 1 6 42-25 46
4. Minerul Aninoasa 22 14 4 4 55-16 44
5. Ponorul Vața 22 11 3 8 39-33 36
6. Minerul Bărbăteni 22 10 3 9 27-37 33
7. Dacia Orăștie 22 10 0 12 49-30 30
8. Constructorul Hd.. 22 9 1 12 28-44 28
9. Minerul Teliuc 22 7 3 32 27-54 24
10. Univ. Petroșani 22 6 4 12 29-44 22
11. Victoria Călan 22 5 3 14 25-49 18
12. Metalul Crișcior 22 3 6 13 ■ 18-59 15
13. Gloria Geoagiu 22 1 1 20 11-74 4

FOTBAL / Campionatul ludețean

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 23 -a, 29 mai: Zaran- 
dul Crișcior - Unirea Zam 4-0; Victoria Dobra - Cerna Lun
ca Cernii 7-4; AS Sântămăria Orlea - AS Boșorod 3-0; 
Știința lancu de Hunedoara - Viitorul Pădișa 2-2; Streiul 
Simeria Veche - Casino Ilia 0-0; Gloria Bretea Română - 
CFR Marmosim II 0-1. Goanță Ghelari - stă.
Clasamentul

Etapa a 24 -a, 5 iunie: Unirea Zam - Gloria Bretea Română; 
Cerna Lunca Cernii - Zarandul Crișcior; Goanță Ghelari - 
Victoria Dobra; Viitorul Păclișa - AS Sântămăria Orlea; Casi
no Ilia - Știința lancu de Hunedoara; CFR Marmosim II - 
Streiul Simeria Veche; AS Boșorod - stă.

1. CFR Marmosim II 21 18 2 1 102-23 56
2. Casino Ilia 22 15 4 3 71-18 49
3. Streiul Simeria V. 20 13 2 5 60-36 41
4. AS Sântămăria 21 11 1 9 62-47 34
5. Gloria Bretea 21 9 ‘ 4 8 46-38 31
6. Zarandul Crișcior 21 9 4 8 34-54 31
7. Victoria Dobra 21 7 8 6 56-52 29
8. Viitorul Păclișa 20 7 4 9 40-44 28
9. Știința de Hd 21 7 5 9 36-46 26
10. Goanță Ghelari 20 6 3 11 30-49 21
11, Cerna L. C. 20 5 3 12 46-75 18
12. AS Boșorod 20 3 4 13 25-69 13
13. Unirea Zam 18 1 2 15 15-72 5

FC CIP ratează titlul pentru a doua oară
■ Echipa deveană n-a 
învins pe AS Odorheiu 
și trupa lui Jakab a 
câștigat campionatul.

ClPRIAN MARINUț_________________
ciprian.marinut@infonnmedia.ro

Deva - Visul FC CIP Deva de a cuceri titlul național s-a frânt. Pentru al doilea an consecutiv devenii ratează la mustață câștigarea campionatului, aruncând pe apa sâmbetei munca și investițiile din- tr-un întreg campionat în care s-au bătut pentru acest obiectiv.
Cădere fizicăPentru a rămâne în cărți la cucerirea laurilor de campioană, elevii lui Virgil Stoica erau obligați să câștige partida de ieri din deplasare cu AS

Intervin

Jucătorii deveni au părăsit cu capul în pământ Sala Sporturilor din OdorheiOdorheiu Secuiesc, ocupanta locului I. Planul părea realizabil la finalul primei reprize, când FC CIP conducea cu 3-2 în urma golurilor semnate de Al-Ioani (2) și Gherman. Din păcate, după pauză jocul deve- nilor s-a rupt, în principal din cauza epuizării resurselor fi

zice și a nervozității, și gazdele au înscris de trei ori consecutiv fără să primească gol: 5-3. De menționat că la 3- 4, Molomfălean a irosit o lovitură de penalitate, iar în ultimul minut la 3-5, devenii au ratat un penalty și o altă lovitură de penalitate. „Nu

am reușit nici în acest sezon, dar și la anul obiectivul echipei va fi tot câștigarea titlului și până la urmă vom izbândi”, comenta Paul Gre- cu, vicepreședintele FC CIP. Cu alte comentarii și declarații vom reveni în edițiile următoare.

Gimnastica 
miracolele
■ Belu crede că lipsa 
de continuitate a pre
gătirii va afecta rezul
tatele la CE.

ClPRIAN MARINUț_________________
ciprian.marinut@inforfTimedia.roDeva - Octavian Belu, antrenorul coordonator al lotului olimpic, nu s-a arătat foarte optimist în privința rezultatelor la Campionatul European de Gimnastică din Ungaria, duminică, cufc zi înainte de plecarea delegației României din Deva spre Debrecen. Dincolo de precauția în declarații a tehnicianului, probabil că gimnastele vor fi încă o dată în prim-planul întrecerii europene.
Cuvântul liber: Cu ce gânduri 
pleacă lotul României la 
această ediție a CE?

Octavian Belu: Nu facem un capăt de țară din participarea la acest CE. Fără a desconsi

dera valoarea competiției, pentru noi concursul reprezintă doar o etapă de pregătire pentru Campionatele Mondiale din toamnă și JO din 2008. E prima ediție a europenelor la care se concurează doar la individual și e dedicată celor care au ratat concursurile importante din 2004 și specialiștilor pe aparate care nu au o echipă capabilă să-i califice la competițiile de top.
C.L.: Pe ce „specialiste” va 
miza România?O.B.: Ne vom prezenta numai cu trei sportive. Cătălina Ponor va concura doar la bârnă și sol, aparatele ei favorite la care e campioană olimpică, iar Daniela Sofronie și Floarea Leonida vor evolua la individual compus și implicit la toate cele patru aparate. în concursurile pe aparate va fi bătălie mare, iar competiția de la individual compus va fi mai puțin animată, pentru că e greu să găsești după JO

Palmares: și-a început cariera la Petrolul 
Ploiești; din 1981 lucrează la Centrul 
Olimpic de la Deva, iar din 1990 este 
antrenor coordonator; sportivele sale 
au obținut peste 270 de medalii 
Distincții: Ordinul „Meritul Sportiv", Or- 
dinul național „Serviciul Credincios" în 
grad de ofițer, Ordinul național „Steaua 
României" in grad de Comandor.

Octavian Belu î
cel mai galonat antrenor român I 

Data nașterii: 17 februarie 1951
Studii: Institutul de Educație Fizică și Sport, spe
cializarea gimnastică, promoția 1974

multe gimnaste care să concureze la patru aparate la un nivel ridicat.
C.L.: Sunt gimnaste cu pal
mares impresionant, cam
pioane olimpice la Atena... 
Vor reuși să urce pe po
dium și să apere prestigiul 
României?O.B.: La acest gen de concurs nu exită favorite. Sunt șanse să obțină un rezultat rezonabil, dar în aceeași măsură e posibil să nu reușească. Nu va mira pe nimeni să apară o anonimă și să obțină aurul sau argintul. în plus, deși au același nume, gimnastele noastre nu mai sunt aceleași ca înainte sau ca pe podiumul JO de la Atena. S-au întâmplat multe de atunci...

C.L.: Vă referiți la proble
mele de sănătate ale gim
nastelor și la temporara 
dumneavoastră demisie de 
la lot?O.B.: Pregătirea s-a desfășurat cu multe sincope, cu multe probleme de sănătate, într-o atmosferă total nefavorabilă, fără seriozitatea și liniaritatea cu care eram obișnuiți.La gimnastică nu se pot întâmpla miracole. Așa cum te antrenezi așa și concurezi. Dacă nu ai în spate o pregătire corespunzătoare e foarte greu să te mobilizezi și să obții medalii.
C.L.: Oricum vă dorim suc
ces și vă mulțumim pentru 
interviu.
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JX. ci__ ____________

• Marcator. Atacantul Gheorghe Craio- veanu a marcat un gol, duminică, în meciul pe care echipa sa, Getafe, l-a terminat la egalitate, în deplasare, scor 2 - 2, cu formația Atletico Madrid.(MF)
• Victorie în Cupă. Echipa Vitoria Setubal a câștigat Cupa Portugaliei, duminică, pentru a treia oară în istoria clubului, după ce a învins formația Benfica Lisabona, cu 2 - 1.(MF)

Lucescu acuză!
Donețk (MF) - Antre- | norul Mircea Lucescu (foto) a criticat arbitrajul norvegianului Terje Hauge din finala Cupei | Ucrainei, pierdută de formația Șahtior Donețk, cu scorul de 0 - 1, în fața echipei Dinamo Kiev. „Am mai spus și o î repet - a fost o greșeală i să fie invitat un arbitru străin. Străinii simt că î ar trebui să răsplătească intr-un fel această invitație. A făcut acest lucru, mai ales prin penal- tiul acordat echipei Dinamo. Dacă ar fi fost un arbitru ucrainean, a- vând în vedere greșelile comise, acesta ar fi însemnat sfârșitul carierei sale”, a afirmat Lucescu, care le-a mulțumit jucătorilor săi, precum și suporterilor. Unicul gol al partidei de duminică a fost înscris de Diogo Rincon, în minutul 11, din penalti. La Dinamo Kiev, Florin Cernat a fost înlocuit în minutul

FOTBAL - LOTUL ITALIEI
• * J 4 -4 * j -t * ■f-'S f w W V — W W W W W W . _ W W W WWW W V W W W W w w V

Fără Tottî și Del Piero
Roma (MF) - Mijlocașul Francesco Totti și atacantul Alessandro Del Piero nu au fost convocați de selecționerul Marcello Lippi la naționala Italiei pentru meciul cu Norvegia, care va avea loc, sâmbătă, la .Oslo, în preliminariile Cupei Mondiale din anul 2006. Selecționerul Marcello Lippi a convocat 22 de jucători.

Lotul de jucători:
Portari: Gianluigi Buffon (Juventus Torino), Flavio Roma 
(AS Monaco) ______________________________________
Fundași: Andrea Barzagli, Fabio Grosso, Cristian Zaccar- 
do (toți US Palermo), Daniele Bonera (FC Parma), Fabio 
Cannavaro (Juventus Torino), Giorgio Chiellini (Fiorentina), 
Marco Materazzi (Intgrnazionale Milano), Alessandro Nes- 
ta (AC Milan). ______ ___________ ____________
Mijlocași: Simone Barone (US Palermo), Manuele Blasi, 
Mauro Camoranesi, Gianluca Zambrotta (toți Juventus Tori
no), Daniele De Rossi (AS Roma), Aimo Diana (Sampdo- 
ria Genova), Andrea Pirlo (AC Milan).__________________
Atacanți: Antonio Cassano (AS Roma), Mauro Esposito 
(Cagliari), Alberto Gilardino (FC Parma), Luca Toni (US 
Palerma), Christian Vieri (Internazionale Milan);

Francesco Totti, absent de la națională

Cristiano Lucarelli

Golghete
rul Italiei

Victor Hănescu, sportivul care ridică cota tenisului românesc (Foto: epa»

loc clasic, rever magnific
Roma (MF) - Atacan
tul Cristiano Lucarelli 
a devenit golgheterul 
campionatului Italiei, 
cu 24 de reușite, 
ultimul gol fiind 
marcat, duminică, în 
etapa a XXXVIII-a, în 
care echipa sa, 
Livorno, a terminat 
la egalitate, în depla
sare, scor 1 -1, cu 
formația Messina. 
Lucarelli, de 29 de 
ani, îi succede 
ucraineanului Andrei 
Șevcenko de la 
Milan, care în 
sezonul trecut a câș
tigat titlul de golghe
ter tot cu 24 de 
reușite. Lucarelli i-a 
devansat pe Alberto 
Gilardino, Vincenzo 
Montella, Luca Toni, 
Mirko Vucinici, 
Andrei Șevcenko, 
Zlatan Ibrahimovici, 
Adriano, Mauro 
Espoșito și David Di 
Michele.

■ Hănescu este al cin
cilea român care a acces 
în sferturile de finală la 
Roland Garros.

Paris (MF) - Tenismanul Victor Hănescu, care s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros, a spus că obținerea unei astfel de performanțe reprezintă pentru el un vis împlinit, informează site-ul oficial al competiției. „Sunt foarte fericit. Pentru mine este un vis. Este un mare vis să fiu aici și să câștig un astfel de meci pe terenul central”, a spus Hănescu după partida câștiga
Galata, datoare lui Gică Hagi
■ Clubul Galatasaray 
are restanțe financiare 
de 400.000 de dolari 
față de Gheorghe Hagi.

Istanbul (MF) - Jurnalul turc Milliyet relatează ce s-a întâmplat la vestiare după meciul cu Denizlispor, în urma căruia Hagi și-a anunțat demisia. Tehnicianul le-a spus jucătorilor că nu îi va mai pregăti în sezonul viitor, iar fotbalistul Rigobert Song i-a mulțumit lui Hagi pentru că l-a ajutat să se adapteze la Galatasaray. „Când am venit aici
Scuderia Renault merită succesul
■ Alonso susține că 
echipa pentru care con
curează el și Fisichella 
are un loc în vârful F1.

Nurburgring (MF) - Pilotul spaniol Fernando Alonso, care a câștigat, duminică, Marele Premiu al Europei, a declarat că această performanță și clasarea pe poziția a șasea
Trebuie să privim spre viitor și 
voi face totul pentru a obține un 

rezultat bun.

Kimi Raikkonen...................... ....................................I! a coechipierului său Giancarlo Fisichella arată că echipa Renault merită să fie în frunte. „Am făcut o cursă foarte bună. Mașina a mers perfect. Am pierdut timp la început, la prima frânare, și chiar am crezut că pentru mine cursa 

tă în fața argentinianului David Nalbandian, cap de serie numărul 10, cu scorul de 6 - 3, 4 - 6, 5 - 7, 6 - 7, 6 - 2, în optimi.
Emoții pentru jocVictor Hănescu a precizat că a fost puțin emoționat, deoarece meciul cu Nalbandian s-a jucat pe terenul central. în prezent, el ocupă locul 90 în clasamentul îndesit ATP Entry Ranking și a devenit al treilea jucător cu o clasare slabă care a ajuns în această fază a competiției, după Andrei Medvedev (100) și Marcelo Filippini (140) în 1999. „Am simțit că nu puteam face prea mult. El a împins jocul la li
mi-a fost teamă că mă voi simți singur. însă nu am mai întâlnit niciodată o astfel de atmosferă. Colegii au fost foarte apropiați de mine, însă cel mai mult m-ați ajutat dumneavoastră. Dacă nu ați fi fost dumneavoastră, nu m-aș fi adaptat atât de ușor”, i-a spus Song tehnicianului român.
Sfaturi de la HagiGheorghe Hagi i-a sfătuit pe jucători să nu mulțumească niciodată antrenorului. „Voi sunteți adevăratele valori. Fără voi, antrenorii nu pot face nimic. Noi trebuie să 
s-a terminat atunci când Ralf Schumacher m-a lovit din spate. M-am temut că ceva s-a defectat, dar după câteva viraje a fost clar că totul era în regulă”, a spus Alonso.
Sunt puterniciFernando Alonso consideră că cel mai important este că Renault a demonstrat că este o echipă foarte puternică. „După Monaco, toată lumea era puțin suspicioasă, dar ne am revenit. Această performanță arată că merităm să fim în frunte și că cele două mono- posturi ale noastre sunt rapide. Pentru FisiCo (Fisichella) este o performanță frumoasă faptul că a terminat pe poziția a șasea după ce a plecat ultimul”, a adăugat Alonso.Pilotul echipei Williams- BMW, Nick Heidfeld, care a terminat cursa de la Nurburgring pe poziția a doua, a a- firmat că a avut noroc, deoa- 

mită. Făcea totul bine”, a afirmat Nalbandian.
Calmul beneficVictor Hănescu crede că în timpul meciului, atunci când încerca să joace mai agresiv, era mai bine pentru adversarul său. „Când am jucat calm, cu mingi scurte, mingi lungi, când am început să fac combinații a fost mai bine pentru mine”, a precizat Hănescu. Victor Hănescu este al cincilea tenisman român care a acces în sferturile de finală la Roland Garros, după Ion Tiriac, Adrian Voinea, Ilie Năstase și Andrei Pavel.Site-ul oficial al turneului de la Roland Garros notează 
vă mulțumim vouă”, a adăugat Hagi, care a fost îmbrățișat apoi de toți jucătorii. „Să nu-ți fie teamă, Hagi este pe primul loc”, a precizat Tulun. Cotidianul Turkiye scrie că, dacă Hagi nu ar fi demisionat, conducerea clubului ar fi avut, luni, o întrevedere cu tehnicianul român, în cadrul căreia i-ar fi cerut să accepte anumite condiții pentru a rămâne la Galatasaray. Astfel, Hagi urma să renunțe la Balint și la translator, să accepte trei antrenori secunzi turci și să nu discute cu presa fără acordul conducerii.

Giancarlo Fisichella, locul șase la Nurburgringrece finlandezul Kimi Raikkonen (Mc Laren Mercedes) a abandonat.
Mulțumit de rezultatBrazilianul Rubens Barrichello (Ferrari), clasat pe poziția a treia, s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut. „Este foarte bine să pleci al șaptelea și să termini pe locul trei. La primul viraj pe 

că tenismanul român a jucat „un tenis superb” în ultimele două seturi. Potrivit AFP, Nalbandian a declarat că Hănescu a jucat un tenis perfect în ultimele două seturi.
A fost greuVictor Hănescu a precizat că nu i-a fost ușor să ajungă acolo unde este acum, deoarece provine dintr-o familie săracă. „Când aveam 15 ani, am găsit un sponsor în România, din fericire pentru mine, deoarece nu eram ajutat de federație și părinții mei nu a- veau bani. A fost o perioadă dificilă. Când eram mic, uneori abia aveam ce să mănânc”, a adăugat Hănescu.

Trofeul Pichichi
Madrid (MF) - Cotidianul Marca i-a acordat trofeul „Pichichi” (golgheterul Spaniei) jucătorului echipei Villarreal, Diego Forlan, deși potrivit Ligii Profesioniste Spaniole de Fotbal acesta se afla la egalitate cu Samuel Eto'o, de la Barcelona. LFP, care ia în considerare foaia de arbitraj, i-a acordat 25 de goluri lui Eto'o, în timp ce Marca i-a atribuit 24. Forlan l-a egalat în clasamentul Ghetei de Aur pe Henry.

dreapta eram alături de Alonso. Tocmai viram, când am văzut două mașini tăindu-mi calea și trecând în fața mea și am fost astfel obligat să fac puțin stânga înainte de a vira pe dreapta. Am pierdut foarte mult timp”, a menționat Barrichello, care a adăugat că a putut, ulterior să atace și să profite de strategia sa la cele trei opriri la standuri.
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Vând ap. 1 cameră (01)

• cameră cămin, 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. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• zona L Maniu balcon închis, gresie, faianță, 
parchet. 650 mii. neg. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona Dada, 25 mp, ocupabilă imediat. Preț 480 
mii. neg. Relații la tel. 219470. (Multiprima)

• in Dorobanți, parter, balcon, termopan, par
chet laminat, gresie, faianță, ocupabilă imediat. 
Tel. 0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• bd. Decebal et 7, semidecomandate, conto
rizări, balcon mare, 670 mii. lei. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• urgent, zona Dorobanți, et. 4, acoperit cu țiglă, 
bucătărie mărită cu uscătoria, gresie, faianță, 
balcon închis, preț 660 mii. lei. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• decomandată, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat, zona bd. Decebal. 
0741/154401,227542, seara. (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)

• zona Eminescu, dec., st 56 mp, în plus o 
cameră la mansardă (pe nivel), cu posibilitatea 
de mansardare (în pod), centrală termică par
chet, gresie, faianță preț 1,1 mid. lei, neg. Tel. 
0745/302200.232808,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj intermediar, ST 38 mp, 
cămară bucătărie mare, contorizări, apă gaz, 
repartitoare, preț: 660 mii. lei negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Decebal, Piață, decomandată balcon 
închis, contorizată parchet, gresie, faianță preț 
670 mii. lei negociabil, tel. 0745/302200,232808. 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăști, dec., mobilată balcon închis, et. 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă bună dec., amenajată frumos, liberă 
preț 695 mii., neg., tel. 0745/640725. (Mimason)

• B-dul 22 Decembrie, dec., 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, sdec., 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) .
• dec. gresie, faianță zona Dacia, preț 450 mii., 
neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)

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

I • zone diferite și prețuri diferite. Informații:
I Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de 
I 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)
• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta in bloc cu 4 etaje. Decebal. 
Preț 780 mil. ROL/78.000 RON. Tel. 230221, 0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandată balcon închis, conto
rizări, bine întreținută. Eminescu. Preț 490 mii. 
ROl/49.000 RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. 
(Casa Betania)
• etaj 1, decomandată centrală termică proprie, 
gresie, faianță balcon, parchet. Dorobanți. Preț 
950 mil. ROL/95.000 RON. Tel. 0741-084668, 0720- 
370753. (Casa Betania)
• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convertor pe gaz și boiler, 
ușă 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 fa
ianță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii.

i lei, neg. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Pieței, dec, contorizată et intermediar, 
balcon închis, preț 700 mii, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• urgent, central, balcon închis, gresie, faianță 
contorizări+ mobilă bucătărie, preț 620 mii tel. 
215212. (Prima-lnvest)

• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală et. 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• zona Union, et. 4, convertor + 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, convertor + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• in Hunedoara, zona Union, etaj 7, parchet, 
balcon, gaz contorizat. Pre 320 mil. lei. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert - Hunedoara)
• in Hunedoara, Dunărea, etaj 4, izolat azboci
ment, apometre, gresie, faianță, ușă nouă 
jaluzele exterioare. Preț 320 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0741/130.438. (Profil Expert - Hunedoara)

• in Hunedoara,zona Parâng, convertor, lavabil, 
gresie. Preț 250 mii. lei, negociabil. Tel. 
0724/379377. (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)

• In zonele: Dacia, Progresul, Decebal, Miorița, 
Mărăștiul Nou, telefoane 232808, 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Gojdu, et. 1, balcon închis, contorizări, 
semidec, preț 680 mii lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona Piața centrală dec, et. 2, parchet, 2 
balcoane, st 56 mp, contorizări, preț 1,05 mid. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona 22 Decembrie, vedere la bulevard, bloc 
de cărămidă amenajat modem, contorizări, preț 
640 mii, neg., tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

• zona Bălcescu, et intermediar, 54 mp, centrală 
termică preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, sdec., balcon închis, cetrală 
termică gresie, faianță parchet Preț 830 mii. 
neg. Relații la tel. 219470. (Multiprima)
• zonă centrală sdec., gresie, faianță parchet 
contorizări, bloc acoperit. Preț 890. mii. neg. 
Relații la tel. 219470. (Multiprima)

• zona Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat, et 4, stare bună preț 800 mii. iei, 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, dec., et. 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la cdmandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(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 Micro 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)
• AL Armatei semidecomandate, mobilat, 
parchet baie cu geam, preț 735 mii. lei. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• Zamfirescu, semidecomandate, et. 2, ocupabil 
imediat, preț 880 mii. lei, fix. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)

• semidecomandate, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Gojdu, preț 950 milioane lei. 
Telefoane 0741/154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting)

• in circuit faianță gresie, balcon, contorizări, 
et. intermediar, zona Kogălniceanu. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• Gojdu, bloc turn, decomandate, parchet, con
torizări, CT, balcon închis, preț 875 mii. lei. Tel. 
221712,0724/30566L (Garant Consulting) ’

• bd. Decebal et. 3, decomandate, faianță 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 1,3 mid. 
lei. Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• bd. Bălcescu, et. intermediar, în circuit, 
contorizări, ocupabil imediat preț 820 mii. lei. 

Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• AL Armatei parter, contorizări, mobilat, 
parchet Preț 750 mii. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
• decomandate, zona Zamfirescu, etaj bun, 
faianță, apometre, balcon. Preț 1 miliard lei. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• decomandate, living, bucătărie, super ame
najat, parchet, greseie, faianță termopan, spo
turi etc. Preț: 1,16 miliarde lei. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• decomandate, zona Lido, etaj intermediar, 
bine amenajat, contorizări. Preț: 1,2 miliarde lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• zona Mărăști, bine amenajat, parchet gresie, 
faianță contorizări. Preț: 650 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• etaj intermediar, circuit, gresie, faianță 
parchet, balcon, scară cu interfon. Zona Lido. 
Preț 950 mil. ROL/95.000 RON neg. Tel. 0743- 
103622,0720-387896. (Casa Betania)
• etajă decomandate, centrală termică proprie, 
parchet, gresie, faianță instalații noi, bine 
întreținut. Minerului. Preț 760 mil. ROL/76.000 
RON. 0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj L gresie, faianță, parchet laminat, 
contorizări, modificări interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mil. ROL/64.000 RON. Tel. 0742-005228, 
0720-387896. (Casa Betania)

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

• dec, contorizări, balcon, etaj intermediar. 
Strada Bejan. Preț 480 mil ROL/48000 RON. Tel. 
0742-005228 0720-387896. (Casa Betania)
• etaj ă balcon închis, faianță parchet, 
contorizări. Gojdu. Preț 920 mil. ROL/92.000 RON. 
Tel. 0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)

• etaj 1, decomandate, balcon închis, conto
rizări, parchet. Gojdu. Preț 800 mii. ROl/80.000 
RON. 0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)
• circuri etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut, 
balcon. Bălcescu. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. 
Tel. 0741-084668,0720-370753. (Casa Betania)

• 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 1,5 miliarde lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0723/251498. 
(Fiesta Nora)

• 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 Micro 15, et. intermediar, dec., balcon 
închis, centrală termică, parchet nou, gresie, 
faianță rigips, spoturi, ușă metalică CT, 650 mii. 
lei, neg., tel. 0723/251498,232809. (Fiesta Nora)
• zona Dacia, 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 1,3 
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, neg., tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat, preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță parchet laminat, lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531.' (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 Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil imediat, preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodern, 
parțial mobilai merită văzut, 1,250 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, ușă schimbată ocupabil 
imediat, preț 340 mii. lei. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. EÎIa)

• in Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. iei. Tel. 0745-653531. (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 etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Streiului, 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)

• urgent etaj 2. zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Gojdu, decomandate, contorizări, par
chet, repartitoare, preț 830 mii. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)

• zona Scărișoara, semidecomandate, conto
rizări, preț 670 mii. lei. informații: Deva, Al. 
Romanilor,’ bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

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

• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• semidecomandate, Micro 6, etaj 1, 2.focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel

I 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, 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)
• semidecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri. Preț 170 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert - Hunedoara)

• semidecomandate, etaj 3, zona Teatru, 
contorizări, parchet, balcon. Preț 750 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil Expert - 
Hunedoara)
• semidecomandate, zona Gării, parchet gresie 
faianță, ușă metalică, bun de privatizare. Preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379377. (Profil 
Expert-Hunedoara)
• Micro 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, 

i 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. 
(TinaTerra 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 Terra 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 Micro 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 Artima, et. 3, ușă nouă, 620 mii. nega- 
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

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

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)

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

s-a deschis magazinul tău
Orange

Piața Victoriei nr. 8

La magazinul Orange 
cumperi produsele noastre, 

obții consultanță în legătură cu abonamentul ales, 
asiști la demonstrații ale noilor servicii 

și ai service pentru telefonul tău.

Informații legate de oferta magazinelor la numărul 733, 
gratuit de la telefonul tău Orange sau la 021 203 77 33

orange

RECLAM/



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

• ioni buni, plata imediat, tel. 215212. (Prima 
-Invest)
• ki zonele: Progresul, împăratul Traian, Gojdu, 
Dacia, Bălcescu, Minerului, tel. 232808, 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• regent, dec, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane Închise, 
acoperit cu tablă, pod, faianță și gresie, 
contorizări, L Corvin, preț 1,1 mid. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, neamenațat, contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona Mu 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 
15 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)
• zona Dada, contorizări, parchet gresie, fa
ianță, ușă metalică, ocupabiI imediat preț neg., 
tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Dada, cărămidă, et. intermediar, 
modificări interioare, centrală termică, preț 780 
mii. neg, tel. 0721/815871. (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. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală, 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. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă, parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță st 80 mp, preț 1,5 mid. lei. 
211587,0723/660160,0745/253662.  (Ag. Evrika)
• zonă ultracentrală, 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)

• senudecomandate, 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, 
roiete 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)

• zona Creangă, 2 băi, balcon, gresie, faianță, 
parchet interfbn, preț 43.000 euro. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, et. intermediar, decoman
date, 2 băi, 2 balcoane, parchet, faianță, reparti
toare. Preț 155 mid. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)

• zonă centrală sdec., balcon închis, faianță, 
parchet, centrală termică Preț 1350 mid. neg. 
Relații latei. 219470. (Multiprima)

• zonă centrală, et. 3, contorizări, 
gresie+faianță centrală termică balcon. Preț 
40000 euro. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 
6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Dada, semidecomandate, gresie+ 
faianță contorizări, bloc de cărămidă. Preț 850 
mii. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. Ro
manilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• apartament in vilă, 2 bucătării, 2 băi, 3 
balcoane, parchet, centrală termică st 100 mp, 
zonă liniștită Preț 2,1 mid. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. 
ROL/170.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. 
(Casa Betania)
• etaj intermediar, decomandate, gresie, faian
ță balcon închis, contorizări, repartitoare. 
Bălcescu. Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania)
• t urgent apartament cu 3 camere, în zona 
Dacia, etaj bun, bloc din cărămidă parchet, 
gresie, faianță ușă metal, bine amenajat. Preț: 
800 mii. lei, negociabil. Tel. 0788/497.615 (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

• etaj 1, zona Dunărea-gară 82&mil. neg. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega ImobSiare Hunedoara)

• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vertor, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)

SC CORÂ SA Hunedoara 
organizează, în dala de 16.06, 
2005 ora 1O.OO, licitație publică 

în scopul vânzării 
Complexului Comercial TOSCA 

din Hunedoara.
Informații și caietul d e sarcini 

se pot objine la tel./fax: 
0254/712244,0721/247O78, 
precum și la punctul de lucru din 
Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49. 
In cazul nea rii licitația se 

va relua în fiecare 
zi de joi, la ora 1O.OO.

• 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)
• Translvantel etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mcro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mhai Vlteazd, 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 termică preț 525 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bdul Traian, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, zona Stadion, etaj 3, centrală 
termică faianță gresie. Preț 880 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0741/130.438. (Profil Expert - Hune
doara)
• semHecomandate, zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri. Preț 900 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0724/379.377. (Profil Expert ■ Hune
doara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• ki Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)

• bi zonele: Gojdu, Decebal, Eminescu, Mărăștiul 
Nou, Dacia Cuza Vodă, Bălcescu, tei. 232080, 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• dec, zonă bună plata pe loc, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

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 2,300 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 1,6 miliarde 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et. 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie faianță bucătărie modificată vedere în 2 
părți, zonă liniștită preț 57.000 euro negociabil. 
Tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona M. Eminescu, gresie, faianță parchet, 2 
balcoane, centrală termică. Preț 55.000 euro 
neg. Relații la tel. 219470. (Multiprima)
• zona liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
• decomandate, modificat, 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)
• 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)
• semidecomandate, contorizări, etaj interme
diar, 2 băi, zona Piață preț 1,4 mid. neg., tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• agent, dec, 100 mp, CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă 
metalică parchet laminat, gresie, faianță zona 
Lido, preț 43.000 euro, tel. 0740/210780. (Prima 
-Invest)
• zona bduL 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 băi, neamenajat, etaj Inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235589,0723/419974 (Casa Grande)
• decomandate, centrală termică proprie, 
balcon închis, zona Poliției Județene. Eminescu. 
Preț 45.000 euro neg. Tel. 0742-005228, 0720- 
387896. (Casa Betania)
• zona Dorobanți, 2 băi, gresie, faianță parchet, 
lavabil, preț 42.000 euro. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• Zona Pieței, et. 3 semidecomandate, con
torizări, parchet. Preț 50.000 euro negociabil. 
Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• zona L Corvin, decomandate, gresie+faianță 2 
băi, bucătărie, 2 balcoane, contorizări. Preț 1,6 
mid. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Liliacului et. 3, decomandate, 
gresie+faianță modificări interioare. Preț 1,5 
mid. negociabil. Informații: Deva, Al. Romanilor, 
bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• 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)
• decomandate, Dunărea, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 2 băi, 2 balcoane. Preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0741/130.438. (Profil Expert - 
Hunedoara)

OFERTĂ SPECIALĂ!
TÂRÂTE ÎN AMESTEC CU FĂINĂ 

FURAJERA 
La prețul de numai

1950 lei/kg + TVA - vrac 
Adresa: SC ALBAPAM SA ALBA IUUA

B-dul 1 Decembrie 1918 nr.5 
Telefoane: 025B/813.495, 

0258/815.540. (24202)

ANGAJEAZĂ
* Barman • Ospătar • Bucătar
CONDIȚII: - vârsta maximă 30 de ani; - spirit de 
inifiativâ; - Bună comunicare.
Pentru relații și informații suplimentare, la telefonul: 
0788/356.486.

Cumpăr 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 spre vânzare case în Deva si împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona Horia, 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 Pietroasa, construcție nouă 2004 P+M, 4 
camere, 2 băi, st 600 mp, sc 400 mp. Preț 118000 
euro, neg. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
• zona Călugărenl, 3 camere, bucătărie, hol 
central, 4 focuri gaz, grădină pomi, viță de vie st 
1800 mp. Preț 1,825 mid. lei. Tel. 0254-234401, 
0727756116. (Rubin’s Home)
• str. Aurel Vlalcu, 3 camere, bucătărie, baie, st 
1000 mp. Preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0727756116. (Rubin’s Home)
• zona Mătăsii 3 camere, living, bucătărie, baie, 
CT, st 600 mp. Preț 78000 euro. Tel. 0254-234401, 
0740232043. (Rubin's Home)
• zona AVIaicu - 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, 
neg. Tel 0254-234401,0727756116. (Rubin's Home)
• Călugăreai, 3 camere, bucătărie, baie, st 1600 
mp. Preț 18 mid. lei. Tel. 0254234401,0727756116. 
(Rubin’sHome)
• Deva, Str. Crângului, ideal casă de vacanță, 
teren st 1200 mp, fs 20 m, pomi fructiferi, viță de 
vie. 25.000 euro, neg. 0740232043. (Rubin’s Home)
• zona D. Cantemir, 4 camere, cetrală termică, 
S.C.=110 mp, construcție 2002 s.t. = 1250 mp, 
terasă beci, curte betonată, gradină, posibilitate 
de extindere și mansardare, canalizare. Preț 
75.000 euro neg. Tel. 219470. (Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, teren
• 500 mp, ideală pentru sediu de firmă. Preț: 2,6 
miliarde lei. Tei. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona Liceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină, 750 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă centrală, 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, preț 1,5 
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 1,8 mid. lei. Tel. 0722- 
566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+1, living 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)
• casă p+1,4 camere, 2 băl, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane, st 1200 
mp. Deva Preț 100.000 euro neg. Tel. 0742-005228 
0720-387896 (Casa Betania)
• 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 Chizid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58000 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).
• trei camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• in Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, multiple 
îmbunătățiri, mobilată modern. Preț 2,4 miliarde 
lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil Expert ■ 
Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)

• urgent, cu plata imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika!

Vând case la țară (17)

• casă In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 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)
• foarte urgent, 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)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 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, I 
livadă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la 6 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)

• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină, 600 
mii., neg. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp,- preț 700 mil. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• 1 casa, zona Sarmizegetusa, una cu 2 camere, 
hol, beci, grădină 12 ari, preț 600 mil. lei, a doua 
cu 3 camere, hol, bucătărie de vară grădină 12 
ari, preț 400 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Bâraău, 1 cameră+bucătărie, din cără
midă curent electric, fântână grădină 1000 mp. 
Preț 350 mii. lei. Informații: Deva, Al. Romanilor, 
bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Călan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mil., 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)
• parcate <te teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1.000 mp, 
front stradal 24 m, utilități, 20 8/mp. Tel. 
0745/411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• 4300 mp teren Intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, utilități, preț 18 6/mp. Tel. 0745/411.449. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• 900 mp teren intravilan, vizavi de Biserica 
Baptistă pe DN 7, lângă spălătoria auto. Tel. 
0745/411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• Intravlan, zona Zăvoi, 3 parcele cu suprafețe 
de 4400 mp, 4800 mp și 6800 mp, fs 25 mp. Preț 15 
euro/mp. Tel. 0254/234401,0745666447. (Rubin's 
Home)
• intravilan, DN7, st 4760 mp, fs 21 m, toate 
facilitățile. Preț 15 euro/mp. Tel. 0254/234401, 
0727-744923. (Rubin'S Home)
• Intre Sântuhakn și Macon, st 4197 mp, fs 32 
mp. Preț 30 euro/mp. Tel. 0254/234401, 0727- 
744923. (Rubin’sHome)

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

• teren ultracentral, pt. sediu firmă Preț 30000 
euro, negociabil. Tel. 0254-234401,0727-740221. 
(Rubin's Home)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă 
acces la două drumuri. Preț 7,5 euro/mp. Tel. 
0745666447. (Rubin'S Home)
• In Rvada Sântuhalm, st 5200 mp, fs llm. Preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 0254-234401, 
0727740221. (Rubin’s Home)
• zona Uceul de construcții, st 1500 mp. Preț 20 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254234401, 
0727740221. (Rubin’s Home)

• zona Tonltza, st 700 mp, fs 13 m, utilități în 
zonă. Preț 15euro/mp. Tel. 0254-230304, 0727- 
740221. (Rubin's Home)
• Intravlan, zona 22 Decembrie st 3300 mp, fs 50 
m, acces tir, toate facilitățile, bun pentru orice 
activitate. Preț 23 euro/mp, negociabil. Tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• intravilan, central Deva, 1300 mp, fs 22 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent, preț 30 
euro/mp, tel. 215212. (Prima-lnvest)

• zona Depozitelor, 6700 mp, front la două 
străzi, toate utilitățile. Preț 15 euro/mp neg. 
Relații latei. 219470. (Multiprima)

• zona Călugărenl 1000 mp, toate utilitățile, 
front la două străzi. Preț 10 euro/mp neg. Relații 
la tel. 219470. (Multiprima)

Consiliul Județean 
Hunedoara 

organizează licitație de atribuire a contractului 
de servicii (proiectare) pentru obiectivele:

Denumim drum Denumire lucram
DC104: Ruși - Ocollșu Mare

1

Pietruire drum comunal de pământ între km 4+360-5+360
DC119A: DJ708E - Josanl Pietruire drum comunal de pământ între km 1+600-2+100

DC58D: Ludeștll de Jos ■ Ludeștll de Sus Pietruire drum comunal de pământ între km 0+250-0+750

DC20E: DN76 - Săllșlloara Pietruire drum comunal de pământ între km 0+000-0+500
DC144: DN68A - Holdea Pietruire drum comunal de pământ între km 1+000-1+500

DC27D: Nojag - Săcărâmb Pietruire drum comunal de pământ intre km 0+0000+500
DC153: DJ706A - Bacea - Coaja Pietruire drum comunal de pământ între km 3+000-3+500
DC70: Llvadla - Valea Lupului Reabilitare drum pietruit intre km 0+000-1+200
DC111A: Bunlla - Cernișoara ■ Florese Reabilitare drum pietruit între km 0+0000+500
DC16O: Zam - Glodghlleștl Reabilitare drum pietruit intre km 14+000-15+000
DC54A: Căstău - Cuculș Reabilitare drum pietruit între km 0+000-0+500
DC43: DN7 - Aurel Vlalcu - Gelmar Reabilitare drum pietruit între km 2+130-3+130
DC28: DJ705 - Mada - Stăulnl Reabilitare drum pietruit între km 0+0000+500
DCI7: Crlșdor ■ Valea Arsului Reabilitare drum pietruit între km O+OOO-l+OOO
DC117A: Govăjdla - Runcu Mare Reabilitare drum pietruit între km O+OOO-l+OOO
DC 19: DN76 - Luncolu de Sus Reabilitare drum pietruit între km 0+300-1+300
DC79: Sânpetru - Ohaba Slblșel Reabilitare drum pietruit între km O+OOO-l+OOO
DC120A: DJ708E - Cutln Reabilitare drum pietruit intre km 0+000-0+800

1. Forma de licitație: cerere de ofertă.
2. Durata limită de prestare a serviciilor: 15 zile.
3. Un exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei se 
poate obține de la Consiliul Județean Hunedoara, cu sediul în Deva, jud. Hune
doara, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Compartiment Administrare și 
Exploatare Drumuri (Str. Dragoș Vodă, nr. 1-3), telefon 0254/232.017, 
contra sumei de 100.000 lei.
4. Data limită de depunere a ofertelor: 09.06.2005, ora 1O.OO.
5. Data limită de deschidere a ofertelor: 09.06.2005, ora ll.OO.
6. Alte informații se pot obține de la sediul Compartimentului Administrare și
Exploatare Drumuri al Consiliului Județean Hunedoara, Str. Dragoș Vodă, nr. 
1 - 3 sau la numărul de telefon 0254/232.017. (24199)

• oferim spre 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 șl parcelat acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540,0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită, 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)

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

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

• Intravilan, 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)
• Intravilan st 5700 mp, la D.N. 7, situat între 
Sântandrei și Sântuhalm, front stradal

35 metri, toate utilitățile. Teren ușor accesibil. 
Preț 17 euro/mp neg. Tel. 223400,0740-914688 
0724-169303. (Casa Betania)

• str. Horea, 240 mp, front stradal 16 m, toate 
facilitățile, deosebit pentru gara|e sau sediu 
firmă Preț 45 euro/mp, sau schimb cu teren mai 
mare pentru casă Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• Qndf, unul la lac, unul peste drum, preț 4 
euro/mp și 12 euro/mp. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)

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

'frudte cală Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,’0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara) ,
• zona Vatea Seacă, ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)

• urgenți S ha, intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

Vând spații comerciale (25)

• zona Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• două agață în zonă centrală modern amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)

• SO mp, amenajat, zona Miorița, termopane, 
gresie, faianță preț 45.000 euro neg, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona M. Eminescu, intrare din stradă gresie, 
faianță centrală termică termopane. Preț 37.000 
euro neg. Relații tel. 219470. (Multiprima)

• st -100 mp, zona Eminescu, vad bun. Preț 
40.000 euro. Posibil variante. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)

• st ■ 420 mp, zona Dacia, preț 65.000 euro. 
Posibil variante rate. Tel. 0720/062014, 
0723/419974 (Casa Grande)

Alte imobile (27)

• se vinde fermă zootehnică teren aferent 51 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifaz 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 k 
de Hațeg, preț 5,5 mid. lei. Tel. 0745/64071 
(Mimason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Pr 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenț 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)

• ofer spre închiriere apartament 2 camen 
Dacia, nemobilat, contorizări, etaj intermedia 
70 euro/lună. 253588 0722/624091. (Casa Grande

• Ofer spațiu comercial pt. birouri, str. Hore, 
mobilat, CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/m; 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup socia 
termopan, et. 1, zonă ultacentrală, 300 euro 
lună negociabil, tel. 230324. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenajat pi 
ABC, zona I. Creangă 80 euro/lună, te 
0745/640725. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp 
încălzit, trifazic, apă, 130 euro/lună tel 
0745/164633,230324 (Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sat 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat îr 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Tel. 235208,0721/985256, 
0721/744514,0724/620358.(Rocan 3000)
• ofer pentru 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)

• caut ap. 2 camere, mobilat (nemobilat), pe 
termen lung, pentru străini. Ofer prețul la 
vedere. 224296,0788/361782. (Garant Consulting)
• ofer apartament 3 camere, zona Eminescu, 2 
băi, 2 balcoane, mobilat și utilat ultramodern, 
centrală termică Preț 350 euro/lună Tel. 231212, 
0740013971. (Garant Consulting)
• caut spațiu de închiriat zona b-dului Decebal 
sau 1 Decembrie, st 50 mp minim, pentru ma
gazin electrocasnice, amenajat sau neamenajat, 
pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum ir 
euro/mp/lunăTel. 0254/234401. (Rubin's Home,
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, șt 80 mp, ideal pentru depozit, construcție 
nouă. Preț 600 euro/lună negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu, 
mobilat șl utilat contorizări. Preț 100 euro/lună 
Tel. 231212,0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer ap. 3 camere, mobilat, aragaz, frigider, 
contorizări, zona Miorița, preț 130 euro/lună tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• ofer In regim hotelier cameră mobilată, în 
Deva, 700.000 lei/zi. 0722/564004. (Prima Invest)

• ST45 mp, zonaTeatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
'• spațiu comercial 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, 200 euro. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

RECLAME
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Vând ap. 2 camere (03)

• Dada, etaj 1, bloc de cărămidă, îmbunătățiri, 
contorizări, balcon închis, ușă metal. Tel. 
0722/585819.
• decomandate, 55 mp, contorizări, gresie, 
faianță, hol mare, zonă centrală, preț 1,05 mid. 
lei. Tel. 0740/126029.
• decomandate, repartitoare, gaz contorizat, 
gresie, faianță, bdul Decebal, etaj 6, lângă 
farmacie, preț 1300 mid. lei, negociabil. Tel. 
217413.
• decomandate, sir. Bălcescu, bl. 15, ap. 12, etaj 
2 din 4, Deva, bloc de cărămidă, bine întreținut 
Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0746/791865.
• Deva, Str. Teilor, bl. 47, 2 pivnițe, parter, 
canalizare separată Tel. 0720/743834, fără inter
mediari.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
cabană sau casă 510 mp, fs 12 m, preț 100 
milioane lei. Relații Leșnic, nr. 122.
• In drcult, contorizări, 2 focuri gaz, interfon, 
etaj intermediar, zonă centrală parchet faianță 
balcon, preț 900 milioane lei. Tel. 0745/202164.
• zona Teatru Hunedoara, centrală termică 
multiple îmbunătățiri, confort 2, preț 550 
milioane lei negociabil. Tel. 0742/067096.

• Deva, zonă ultracentrală decomandate, 
parchet, balcon închis, contorizări complete, 
preț 660 milioane lei, neg. Tel. 0726/710903.
• In Dada, parter, parchet laminat, gresie, fa
ianță, apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
ocupabilă imediat. Preț: 550 milioane lei. Tel. 
220579.
• Simeria, centrală termică parchet, marmură 
sau schimb cu apartament 2 camere, ofer 
diferență 150 milioane lei. Tel. 0727/844590, 
262269, după orală
• vând gaisoidert în cartier Dacia, bl. 4, etaj 1, 
apă și gaz contorizate, bine întreținută Tel. 
230592,0723/807419. Nu sunt agent imobiliar.
• zonă ultracentrală Simeria și cumpăr aparta
ment 2 camere, eventual casă modestă în 
Simeria Tel. 0723/686162,0720/505771.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractoare cu simplă și dublă tracțiune în 
2 - 3 și 4 pistoane, buldoexcavator cu cupâ față și 
spate, pluguri reversibile și simple cu 2,3 și 4 
brăzdare, mașini de erbicidat, presă de balotat, 
baloți patrați pe sfoară și sârmă, cositori pe 
tamburi, greble de adunat fân, mobilă second 
hand, geamuri și uși, toate la prețuri acceptabile. 
Tel. 0722/218747.
• vând tractoare U 445 și U 550, fabricate la 
Brașov, stare ireproșabilă de funcționare, prețuri 
negociabile. Tel. 0743/943003,0742/765299.
• vând tractor 45 CP, necesită reparație, 
remorcă și cositoare, preț negociabil. Tel. 683091.

Vând terenuri (21) Moto-velo (41)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, zonă bună plata imediat. Tel. 
215212.

Vând ap. 3 camere (05)

• 21700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• Intravilan In Deva 2 parcele a 1700 mp fiecare, 
str Horea nr. 208 are apă gaz, curent, preț nego
ciabil. Tel. 213654,223775,217116.
• mtravlan Simeria, zonă bună 1180 mp, fs 17 
m, facilități gaz, apă curent, preț 12 euro/mp-. 
Tel. 0720/505771,0727/844590.
• Intravilan, pomi fructiferi, lângă Primăria 
Berthelot (Unirea), 87 ari, se poate parcela 5 km 
de Hațeg. Tel. 770687.
• vând 3516 mp loc de casă la 3 km de Hune
doara, fs 22 m, apă gaz, curent loc drept zonă 
liniștită, parcelabil, 10 wjro/mo. Tel. 0723/005657.

• vând Nddetâ pentru copil 3 ■ 5 ani, stare 
foarte bună preț 700.000 lei. Tel. 221431 seara.
• vând biddetă semicursieră defectă pentru 
piese. Tel. 0723/005657.

Piese, accesorii (42)

• cumpăr cutie viteze 5 trepte Dacia, ofer preț 
bun. Tel, 0726/369313.
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, noi, cu came
ră și jantă dimensiuni 975/18 o cutie de viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele Dacia. 221431.

Mobilier și interioare (47)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

Comemorări (76)

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

Electrocasnice (56)

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

• vând congelator Arctic, 5 sertare, stare foarte 
bună 2,8 milioane lei. Tel. 221431, seara.
• vând mașină de cusut Ileana, Deva, bdul 
Decebal, preț negociabil. Tel. 217413.
• vând mașină de cusut Singer în stare bună de 
funcționare. Tel. 0254/213908
• vând mașină de spălat Alba Lux, în stare de 
funcționare, preț 700.000 lei, negociabil. Tel. 
215113,0740/609615.
• vând mașină surfilat Triploc nouă și piese de 
schimb, motor electric, pedală graifere, cuțite. 
Tel. 217543.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Soțul Petrică împreună cu familia, cu inimile îndurerate, 
anunță că se împlinește un an de la moartea fulgerătoare a 
celei care a fost cea mai bună soție, soră și mătușă

BÂRNA ANA
Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă 4 iunie 2005 la 
Biserica Ortodoxă din Iscroni, Aninoasa.

• decomandat uaiwrizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală preț 37.000 euro. Tel. 
228615.
• etaj 2, Deva, totul nou, occidental, ușă metal, 
apometre, 2 focuri gaz, ocupabil imediat, preț 
720 milioane lei. Tel. 215212.
■ semldecomandate, IMng, 2 dormitoare, 
bucătărie, baie, hol, gresie, faianță instalații 
electrice și sanitare noi, gaz contorizat, ușă 
metal. Tel. 0722/585819.
• Simeria, canini, bloc acoperit, interfon, etaj 3 
din 4, st 80 mp, decomandate, 2 băi, balcon 
închis, centrală termică contorizări complete. 
Tel. 0726/737953.

Vând spații comerciale (25)

• zona Emlnescu, alee betonată suprafață 36 
mp, ușă și geam termopan, ocupabil imediat 
Tel. 0722/585819.

imobile chirii (29)

Vând ap. 4 camere (07)

Vând case, vile (13)

• Deva, zona Lido, 100 mp, 3 balcoane, 2 băi, 
centrală termică totul nou, occidental, preț 
43.000 euro. Tel. 0722/564004.

• casă șl teren în Deva, st 1200 mp, gaz, curent. 
Tel. 0740/006582.

• casă uitiacailial pretabilă și pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva, tel. 0726/972966.
• construcție recentă lângă Deva, 3 camere 
mari, bucătărie, baie utilată centrală termică pe 
gaz, mansardă cu scară exterioară gresie, 
termopane, garaj, grădină livadă st 2000 mp, 
preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 0720/437889.
• Simeria, str. Hunedoarei, nr. 8, 2 camere, 
bucătărie, cămară anexe, gaz metan, apă 500 
mp grădină, preț 26.000 euro, negociabil. Tel. 
0744/778823.

• caut pentru închiriere apartament 2 camere 
nemobilat, ofer 2 milioane lei. Tel. 0740/015454.
• caut utgent chirie, ofer 50 euro, exclus Micro 
15. Tel. 0720/743834.
• Cooperativa .Horea” Brad închiriază spații de 
producție confecții, cu utilaje aferente, su
prafață 200 mp; spații comerciale zonă centrală 
880 mp, respectiv 515 mp. Relații tel. 0254/ 
612583,0722/641038
• kichiriez ki Hațeg spațiu comercial ultracen
tral, 75 mp, 2 vitrine, loc de parcare, intersecție 
drumuri naționale. Tel. 770735, 770367, 0722/ 
876141.
• ofer pentru închiriere casă 3 camere, bucă
tărie, cămară curte, nemobilată preț 80 euro. 
Tel. 0740/126029.
• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată și 
utilată Deva, zona Mărăști, preț 100 euro/lună 

Tel. 231212,0740/013971.
• ofer pentru închiriere în regim hotelier, ca
meră mobilată în Deva, zonă centrală, preț 
700.000 lei/zi. Tel. 0722/564004.
• ofer spre închiriere garsonieră Deva, zonă 
ultracentrală complet mobilată și contorizată 
preț 100 euro/lună avans 2 luni + garanție. Tel. 
0726/710903.

• vând convenaN canapea extensibilă de 2 per
soane, birou, masă extensibilă de sufragerie, 6 
scaune tapițate, mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța)! combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084,0742/939993.
• vând ferestre din lemn, 3 canate, tocuri și 
rame cu sticlă Hațeg. Tel. 770017.
• vând mobilă 4 corpuri, preț 5 milioane lei și 
coițar Clio stare foarte bună preț 9 milioane lei. 
Informații tel. 0254/211363 sau 0727/718081.

• vând 10 porci, 2 vaci, Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.
• vând 5 familii albine, centrifugă colectoare 
polen și lăzi cu rame clăditoare. Tel. 214430.
• vând fân și otavă de grădină producție 2004, 
Hunedoara Tel. 0723/005657.
• vând lămâi 15 ani cu lămâi pe el, preț nego
ciabil. Tel. 217543.
• vând vacă Sântuhalm. Tel. 210850,225093.
• vând vițel 4 luni. Fizeș, nr. 19, comuna Băița

• Cooperativa „Horea" Brad execută pe 
bază de comandă căsuțe de grădină șl 
mobilier la comandă lemn rășlnoase șl 
Stejar. RelațR teL 0254/612S82,0722/641038, 
0722/640946

• SC Aice Gremknpex SRL Deva angajează 
Inginer service auto. Cerințe studt supe
rioare de specialitate. Informați la tel 
220701,235253.

Imobile schimb (30)

instrumente muzicale (60)

• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara

Vând case de vacanță (15)

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

• schimb casă nouă Boholt, cu apartament 3 
camere decomandate, etaj intermediar, plus 
diferență Tel. 0254/226352
• schimb garsoniera Deva, etaj 1, zonă ultra
centrală balcon închis, termopane, parchet, 37 
mp, contorizări complete. Tel. 0726/710903.

Vând case la țară (17) Auto românești (36)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• Societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 6,5 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și 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.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculatoare Intel Pentium 4, preț avan
tajos, imprimantă HP multifuncționale și 1 copi
ator Sharp SF 2218 aproape nou și camere foto 
digitale. Tel. 0721/553868

• vând cafafator AMD 1800 MHz, HDD 40 GB, 128 
DDRAM, modem, audio, CD ROM, boxe, în cutie, 
preț 6,5 milioane lei. Tel. 0722/161644,225640.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Altele (61)

• cumpăr masă de biliard. Tel. 0740/406710.

• vând dozator sucuri Cornelius, 5 capete, 
fabricație americană stare bună, asigurăm 
consultanță pentru punere în funcțiune, preț 300 
euro, negociabil. Tel. 0745/096675,212057,218308 
seara

• 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 calibrare. 
Pentru plata pe loc 15.990.000 lei. Tel. 
0744/561964,0269/228707.

Pierderi (62)

• pierdut acte pe numele Zota Marius; 
găsitorului ofer recompensă Tel. 241133, 
0743/784388
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Moțiu Emilia Se declară nul.

Matrimoniale (69)

• domn 43 ani, doresc cunoștință cu o doamnă 
din Deva pentru căsătorie. Tel. 0721/170245.

Solicitări servicii (71)

• execut garduri și porii din material metalic 
turnat sau forjat și confecții metalice de orice 
fel. Tel. 0258/863905,0726/987529.
• pensionară serioasă doresc să îngrijesc, 
săptămânal, copil la domiciliul dumneavoastră 
sau al meu. Tel. 236516.

• traduceri autorizate toate limbile. Birou 
Deva, Kogălniceanu, bl. 14, camera 1. 
Tel/fax 0254/217920,0722/815576. Asistență 
și curierat rapid pentru Curtea de Apel 
Alba-lulia.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez inginer constructor și maistru cu 
experiență în reabilitări rețele de alimentare cu 
apă experiență minimum 5 ani. Tel. 0726/076256.
• aveți acum șansa unei cariere cu câștiguri 
financiare deosebite pentru dumneavoastră. 
Ocazie excelentă de serviciu suplimentar 
folosind o mică parte din timpul liber. Tel. 
0746/054005.
• vrei să câștigi între 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria. Nu vei regreta.Vând ap. 2 
camere (03)

• societate comercială angajează Inginer 
constructor promoția 1995 - 2005. Relații la 
teL 0721/281141.

• SC Roiipet SA agenția Himedoara anga
jează pentru Deva agent comercial șl ges
tionar vânzător (ituofl - Heed) șl ff (stodl 
superioare de spedaltate) șl pe Hunedoara 
gestionar vânzător (studl ■ Oceul). Relațl la 
teL 0254/219510,213007,0745/099939.

• angajăm bucătar cu experiență Tel.
0788/040492,0788/394795.

• societate comercială cu sediul în Deva 
angajează inginer profil automatizări, elec
trotehnică Se solicită cunoștințe practice, 
permis cat B, operare PC, engleză sau ger
mană mediu. Contact: tel. 219232 sau 
220265.

• societate comercială cu sediul în Deva 
angajează inginer profil chimie, fizică 
politehnică; se solicită permis cat B, cu
noștințe operare PC, engleză sau germană 
mediu. Contact: tel. 219232 sau 220265.

• societate de consultanță angajăm jurist 
tării experiență TeL 0254/212223.

• 6 camere, una la etaj, curte + teren 15.000 mp, 
telefon, cablu, comuna Urzica, Olt sau schimb cu 
garsonieră sau apartament în Orăștie, Hune- 

2 doara. Tel. 0254/242949.
■ casă cu grădină - arabil - 0,20 ha, în satul 
Lunca Băița, nr. 98, preț negociabil. Informații la 
adresă
• Certeju de Sus, nr. 17, preț 520 milioane lei, ne
gociabil. Tel. 231289,0727/861357.
• in Boholt centrală termică termopan, man
sardă hidrofor, fosă septică, garaj, fântână 
pomi fructiferi. Tel. 0254/229256.
• in Geoagiu-Sat, 2 camere, bucătărie, beci, șură 
mare, grădină gaz. Tel. 0254/648052.
• in Turdaș, nr. 182, și 30 ari teren intravilan. Tel. 
0721/035361.
• urgent, casă sat Zam, nr. 55, preț 160 milioane 
lei, negociabil. Relații la adresă

• 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 1410, af 1995, VT 2006, casetofon, 
folie geamuri și parbriz spate, praguri false, 
lonjeron cu stop frână jețiți și cauciucuri noi Și 
late, aprindere electronică baterie Bosch, stare 
foarte bună Tel. 0726/369313.
• vând Dada papuc 1305, af 1997, alb, 2 locuri, 
preț negociabil, Deva, str. Imp. Traiân, nr. 33. Tel. 
213360.
• vând Dada Super Nova 2002, albastru catifea 
34000 km, preț 140 milioane lei. Telefon 
0722/223552.

Materiale de construcții (53)

• tânăr 24 de ani, stagiul militar satisfăcut, 
posesor permis conducere cat. B, C, caut loc de 
muncă Tel. 0726/703359.

Prestări servicii (72)

Auto străine (37)

Vând garsoniere (19)

• confort 1, dec., contorizări, repartitoare, bal
con mare, debara, cămară etaj intermediar, 
bdul Decebal, bl. 15, preț 875 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 233025,0742/075944.
• Deva, Goțdu, Al. Crinilor, bl. M7, ap. 2, multiple 
îmbunătățiri, preț 700 milioane lei, negociabil. 
Tel. 231803.
• tn Simeria, zonă centrală îmbunătățiri, 
centrală proprie, parchet, gresie, lambriuri, 
complet mobilată la cheie, preț 480 milioane lei. 
Tel. 0745/343093.
• în Deva, amenajată modern, preț 490 milioane 
lei, apartament 2 camere decomandate 510 
milioane lei și apartament 3 camere semideco- 
mandate 740 milioane lei, negociabil. Tel. 
0720/437889.

• vând 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 Renault 25 Diesel, af 1987,2068 mc, jenți 
aluminiu, stare bună de funcționare, preț 1900 
euro, negociabil. Tel. 222120.
• vând urgent VW Caddy 1,9 Dm af 1997, airbag, 
volan reglabil, impecabil, 145.000 km, consum 
5%, preț 5.600 euro, negociabil. Tel. 0740/420521.

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz Mazda E 2200,11 locuri, af 1988, 
preț negociabil, Deva, str. imp. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.
• vând TV carosat, motor Brașov, preț nego
ciabil. Tel. 0254/681872.

Consiliul Local al Municipiului 
Hunedoara

organizează licitație publică în baza Legii nr. 
50/1991 - republicată, pentru vânzarea a 5 puncte 
termice aparținând domeniului privat al municipi
ului, situate în Hunedoara, în vederea modernizării 
lor și a amenajării unor spații prin schimbarea 

destinației, conform Anexei la caietul de sarcini.
Suma minimă de pornire a licitației este diferită pentru fiecare 

punct termic în parte - conform Anexei la caietul de sarcini.
Garanția de participare la licitație: 10% din suma minimă de pornire a 

licitației pentru fiecare punct termic în parte.
Informații suplimentare și documentele licitației se pot obține de la 

sediul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara - Serviciul Urbanism 
(camera 21), B-dul Libertății, nr. 17, sau la telefon 0254/712.877, 
începând cu data de 06.06.2005.

Ofertele se depun'până marți - 21.06.2005 ora 12.00, la sediul Consi
liului Local al Municipiului Hunedoara.

Licitația va avea loc la sediul Consiliului Local al Municipiului Hune
doara, miercuri, în data de 22.06.2005 ora 12.00. (24201)

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

• 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.

CASE DE MARCAT ACTIVA 
recomandate pentru 
MAGAZINE, PIEȚE, 

RESTAURANTE, BARURI, 
MAGAZINE ENGROS, 

HOTELURI
Modele la prețuri cu TVA 
începând de la 7.4-QO.OOO 

Distribuitor autorizat ACTIVA 
SiLOG Electronics srl 
Deva, Bd.DECEBAL bl.S - parter 
Telefax: 0254-233.099

- 9 raioane. 5 nivele TVA
- 2600 articole programabile
- preț l cantitate - 8/9 cifre 
-pregătită pentru LEUL GREU
- imprimantă termică 8 linii/sec

- 3 interfețe Rs232
PC. cititor coduri bare, cântar

- regimuri de lucru cu PC
- imprimantă fiscală
-alimentare 150-250V/1.3Ah

- BATERIE TAMPON 6V /1.3 Ah
- facilități multiple de programare 
conform legislației în vigoare

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Daca anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL,
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nn 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

EVIDENTIAZĂ-TE! Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!
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• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Formă;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B ciul Decebal.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica tn pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

RECLAME
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în avanpremieră mondială
• Controlate. Autoritățile chineze vor consolida controlul asupra jocurilor online pentru a combate pornografia, a elimina amenințările la adresa siguranței statului și a evita ca tinerii să devină dependenți.
• Mărturisire. Actrița Angelina Jolie a declarat că se consideră vinovată pentru cele două căsătorii eșuate, pentru că este prea independentă pentru a fi o soție bună.
Acneea, o problemă

Londra (MF) - Cel mai recent film din seria „Harry Potter” a avut câteva dificultăți din cauza problemelor de ten ale celor trei adolescenți din rolurile principale, scrie The Sun.Tinerii actori, cu vârste între 15 și 17 ani, au creat probleme pe platoul de filmare al producției „Harry Potter And The Goblet Of Fire”, cea de-a patra din celebra serie. Producătorii au chemat în ajutor specialiști în machiaj, dar stratul gros de fond de ten sau pudră a înrăutățit și mai mult lucrurile. în cele din urmă, au fost chemați specialiști în prelucrarea imaginii, care să „curețe” fețele celor trei.

■ Superproducția „Bat
man Begins" va fi 
prezentată pentru presă 
astăzi, în Japonia.

Tokyo (MF) - „Batman Begins”, o nouă superproducție americană inspirată din benzi desenate, va fi prezentată azi, în avanpremieră mondială, presei din Japonia.Mai toți actorii din distribuția filmului, printre care Morgan Freeman și Liam Neeson, se află la Tokyo pentru a promova noua producție, regizată de Christopher Nolan. „Batman era eroul meu preferat când eram copil, pentru că nu avea
„48 de ore" non-stop

Blindate
Londra (MF) - David Beckham a cumpărat două mașini blindate, fiecare în valoare de 120.000 de lire sterline, pentru ca fiii săi să se deplaseze în siguranță la școală. Cele două mașini BMW X5s au pneuri blindate și propria rezervă de aer pentru cazurile în care ar avea loc atacuri chimice.

A lovit un 
fotograf

Roma (MF) - Andrea Casiraghi (21 ani), fiul prințesei Caroline de Monaco, a atacat violent un fotograf, în centrul istoric al Romei.Incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, după ce a cinat la un restaurant pescăresc în plin centrul Romei, împreună cu o prietenă. Având încă în mână un cornet de înghețată, Casiraghi a trântit la pământ un fotograf al agenției La Press, care îl deranja, l-a lovit și i-a lovit și aparatul. Fotograful nu a decis încă dacă va depune plângere.

Salma Hayek
(Foto: EPA)

La telefon
Los Angeles (MF) - 
Actrița Salma Hayek 
a fost atât de con
vinsă că va muri în 
timpul unei călătorii 
cu avionul făcute re
cent, încât a sunat-o 
pe prietena a ei, 
Penelope Cruz, și i-a 
dictat testamentul 
prin telefon. Cruz s-a 
amuzat la început, dar 
și-a dat seama repe
de că Hayek nu glu
mea când aceasta a 
început să-i înșire ce 
trebuia să facă în 
calitate de executor 
testamentar.
„M-a sunat și mi-a 
spus toate lucrurile 
pe care vrea să le fac 
în caz că i se întâm
plă ceva, ce să-i spun 
fratelui, surorii ei - 
absolut tot. (...) Eu râ- 
deam și pe urnă m- 
arn gândit că o să fie 
o listă lungă, mai bine 
îmi iau ceva de scris", 
a povestit Cruz.

■ DJ apreciați din țară și 
străinătate au pus publi
cul pe jar în weekendul 
trecut.

Timișoara (S.K.) - Ștrandul Rainbow din Timișoara a devenit pentru 48 de ore bastionul genurilor de muzică drum and bass și breakbeat, genuri din sfera muzicii electronice. DJ apreciați din țară și străinătate au pus publicul pe jar în weekendul care s-a încheiat, la cea de-a patra ediție a party-ului denumit sugestiv „48 de ore”.De organizarea evenimentului s-au ocupat membrii organizației Anonim TM. Aphrodite, Storm sau Phantom Beats sunt britanicii care au ținut capul de afiș în lista artiștilor prezenți la petrecere. DJ-ii autohtoni au fost apreciați în egală măsură de
Miss Univers se alege astăzi

Prieteni Motanul Rîcky este un partener dificil de joacă pentru Ari, deoarece e tare năzdrăvan și deloc ascultător.
(Foto: Otilia Șandor)

■ Concursul e gata de 
start, 81 de țări fiind 
reprezentate de tot 
atâtea fete frumoase.

Bangkok (MF) - Un număr de 81 de fete frumoase din tot atâtea țări fac ultimele pregătiri pentru finala concursului de frumusețe Miss Univers, care se va desfășura astăzi în Thailanda.Site-ul de pariuri online Sportsbook.com susține că favorita pentru câștigarea titlului este Renata Sone (22 ani), din Republica Dominicană, urmată de Cynthia Olavarria (23 ani), din Puerto Rico. Cele două ar avea cele mai mari șanse de a-i lua coroana australiencei Jen- 

Cu ajutorul fanilor
. Londra (MF) - Cei doi membri în viață ai trupei The Who, Pete Townshend și Roger Daltrey, intenționează să realizeze un documentar despre anii lor de glorie și le-au cerut fanilor fotografii și imagini inedite din timpul concertelor. Documentarul se va numi „My Generation: Who's Still Who”, aluzie la hitul „My Generation”, din 1965. Filmul va fi gata de lansare în cinematografe la jumătatea anului viitor.

La paradă (Foto: epa)

Super Rock, duminică, în | j Loures, Portugalia.
(Foto: ERA) I.

I_________________ j

nici un fel de putere supranaturală. Era doar un tip care se antrena tot timpul”, a declarat la o conferință de presă Morgan Freeman. Freeman joacă rolul unui aliat al lui Batman, Lucius Fox.Liam Neeson a acceptat să joace în film deoarece acesta este primul său rol negativ din carieră.Neeson îl interpretează pe Ducard, un mentor misterios. Batman este interpretat de Christian Bale.Filmul va începe să ruleze în cinematografele din Statele Unite în 15 iunie, iar în Japonia în 18.
publicul venit în număr mare. Trigga, Dudu, Roii Breaker au smuls minute întregi de aplauze din partea fanilor strânși diOn toată țara.Brigada Artistică Urbană (BAU), formația timișoreană de drum and bass a fost singura care a susținut un show live. Toboșarul trupei a depus un efort considerabil pentru a întreține un ritm de peste 160 de bătăi pe secundă, timp de aproape o oră și jumătate fără pauză.

Solista trupei BAU
(Foto: Sebastian Kovacs)

Azi concurentele au emoții mari (Foto:.EPA)nifer Hawkins, învingătoarea de anul trecut. Evident, thai- landezii sprijină concurenta din țara lor, Chananporn Ros- jan, care dorește să devină pilot de avion. Prim-ministrul
Gay Pride de la Sao Paulo

Sao Paulo (MF) - Cea de-a noua ediție a paradei Gay Pride de la Sao Paulo a adunat, duminică, peste două milioane de persoane care au cerut legalizarea uniunilor civile între persoane de același sex.Canalul de televiziune Globo News a informat că anul acesta numărul turiștilor veniți la Sao Paulo special pentru Gay Pride a fost de 700.000.

Thaksin Shinawatra speră ca publicitatea generată de concurs să aducă înapoi turiștii șperiați de catastrofa de la sfârșitul anului trecut.în ciuda eforturilor organizatorilor,
Ca și în 2004, manifestarea a fost probabil cea mai amplă de acest gen din lume, depășind numărul de un un milion de persoane care au participat la un marș similar la San Francisco.Homosexualii intenționează să facă presiuni asupra președintelui pentru a supune Parlamentului proiectul de lege privind uniunea civilă a persoanelor de același sex. 

concursul, aflat la cea de a 54-a ediție, nu a reușit să evite controversele.Fotografii ale concurentelor în costume sumare de baie în fața unui celebru templu din Bangkok au cauzat furia conservatorilor religioși, care le-au considerat un afront la adresa budismului.
ControverseConcurenta din Indonezia a provocat de asemenea o controversă în țara ei, cu cea mai mare populație musulmană din lume, hotărând să participe la proba costumului de baie a competiției. Deși Arti- ka Sari Devi a ales un costum întreg, conservatorii au reacționat violent, catalogând concursul drept „pornografie”.

Marilyn Manson a concertat la a 11-a ediție a Festivalului Super Bock
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