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Câștigătorii premiilor I la cele patru categorii ale concursului de pictură „1 Iunie”: Alexandra Dumitru (dr.), Jurj Claudiu, Yuksel Mahir (jos) și AlupoaieRoxana (st.) /p.6 (Foto: Traian Mânu)

Promotorii anti-tutun 
fumează ca... turcii!

Deva (I.J.) - Ziua Mondială Fără Tutun 2005 a debutat cu o statistică dramatică: circa o treime din medicii hunedoreni care promovează mesajele anti-tutun sunt fumători. Pe locul I în statistică se numără medicii chirurgi. între spitale, fumătorii cei mai împătimiți sunt la Petroșani, unde o treime dintre aceștia fumează, /p.5

Proiect „Frăția AS"
Deva (V.R.) - în cadrul unei întâlniri de proiect a „Frăției AS” din care fac parte, într-un parteneriat, toate instituțiile de învățământ din România ce poartă numele Mitropolitului Andrei Șaguna, au fpst prezenti șase dascăli și opt elevi ai Școlii „Andrei Șaguna” Deva. întâlnirea a avut loc la Turda și a cuprins o lansare de carte urmată de lucrările simpozionului „Tradiții ale învățământului Românesc” și finalizată cu elaborarea unui CD al întâlnirii.

Un grup de 12 traficanți de aur a fost reținut ieri, la Deva, în urma unei acțiuni descinse de procu
rori ai Curții de Apel Alba lulia și ofițeri de poliție. Este a doua lovitură dată interlopilor hunedoreni.
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■ Valoarea obiectelor 
provenite din săpături 
neautorizate este de 
1,5 milioane de dolari.

Deva (M.T.) - Nume sonore ale lumii interlope devene, ca Rudei, Iulian Ceia, Mugur Ne- delcu au fost prezentate ieri dimineață Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și doar primul dintre aceștia

a fost eliberat. Aproximativ 20 de persoane au fost audiate, iar 12 dintre aceștia au fost prezentați Tribunalului Hunedoara cu propunere de arestare preventivă. Acțiunea este rezultatul unei munci a polițiștilor din trei județe.Pe parcursul întregii zile în fața Parchetului a fost un continuu „du-te-vino”. Mașinile trupelor de intervenție rapidă au efectuat 57 de per

cheziții în toată tara. în urma perchezițiilor efectuate în județ, au fost ridicate din locuințele și autoturismele celor reținuți, detectoare de metale, valută rezultată din traficul cu obiecte de patrimoniu și o colecție impresionantă de arme alhe, cartușe și un echipament reflectorizant destinat agenților politiei rutiere.La această dată, polițiștii încearcă să dea de urma a 15

brățări din âur masiv, din perioada dacilor, estimate la 1,5 miloane de dolari.Din informațiile polițiștilor aceste brățări, cu greutate cuprinsă între 700 de grame și 1,8 kilograme, este posibil să ft fost valorificate ilegal, peste hotare.Cei 12 interlopi reținuți sunt cercetați și pentru șantaj, lipsire de libertate și proxenetism. /p.3

Suprafața agricolă a județului hunedoara

Gr«Nca: Cuvântul liber, sursa: DADR Hunedoara-Deva

Noi directori
Deva (I.J.) - începând de astăzi, AJOFM și Casa Județeană de Pensii Hunedoara vor avea «în ftmcție noi directori. Astfel, fotoliul de director executiv la AJOFM Hunedoara va fi ocupat de Vasile Iorgovan și cel de director executiv adjunct de Imre Baboczi, iar cel de director la CJP, de Ionel Ciobanu.“Georgeta Barabaș, director APM, ar fi trebuit schimbată din funcție, însă în momentul de față are 15 zile C.O. de e- fectuat pe anul 2004, aprobate de ministru”, a declarat pre-

Rămânem fără parcuri!
Deva (L.L.) - îngrijorarea locatarilor din bl. A2, K2, Ci și A5 din Deva, cu privire la situația parcului din zonă, crește pe zi ce trece. „Am aflat că prin ordinul fostului prefect Victor Vaida, terenul pe care este situat parcul a fost trecut din domeniul public în domeniul privat al Primăriei din Deva. Nu știm prin ce mijloace, terenul respectiv a fost cumpărat de Marius Vărgașu, care în data

de 14.04.2005 a depus la Primăria Deva o cerere pentru obținerea certificatului de urbanism. Zece zile mai târziu, cererea a fost aprobată”, susține Nicolae Nico- laescu, președintele unei asociații de locatari.Contactat de CL, Victor Vaida nu a negat faptul că ar fi semnat un asemenea document. Nu cunoaște situația terenului respectiv și susține că a semnat sute de astfel de documente, /p.3

leri|, postul de televiziu ne «ntena 1 a lansat ipoteza că Marie Jeanne Ion, unul dintre jurnaliștii răpiți în Irak, știa despre răpire. (Foto: jb)



• Revendicate. Gruparea din Irak afiliată la al-Qaida a revendicat, în două mesaje pe Internet, două atacuri sinucigașe cu bombă comise împotriva unor recruți ăi forțelor de securitate și polițiști și soldate cu 21 de morți.• Armata americană a recunoscut, luni, că l-a arestat din greșeală pe Mohsen Abdel Hamid, liderul principalei mișcări sunnite irakiene, Partidul islamic, șj a anunțat eliberarea sa, însă formațiunea acestuia a solicitat și repunerea în libertate a altor persoane.
Aprobarea 
parlamentului

Budapesta (MF) - Parlamentul ungar a aprobat, la 15 ani după căderea Cortinei de fier, deschiderea arhivelor serviciilor secrete comuniste, dar valabilitatea legii va trebui confirmată de Consiliul Constituțional. Textul, adoptat în noaptea de luni spre marți, prevede declasificarea dosarelor persoanelor care au colaborat cu poliția politică până la înlăturarea regimului comunist, în 1989.
9 ani de 
închisoareMoscova (MF) - Magnatul rus Mihail Hodor- kovski a fost condamnat, ieri, la nouă ani de închisoare, fiind găsit vinovat pentru șase capete de acuzare dintre cele șapte formulate. El a fost acuzat de fraude și evaziune fiscală.

Cinci probleme pentru premier

Nicolas Sarkozy
: (Foto: EPA)

| Cumul de 
1 funcții
I Paris (MF) - Nicolas 
; Sarkozy, președintele 
; Uniunii pentru o Miș- 
; care Populară (UMP), 
ș care era menționat 
i printre candidațil la 
i funcția de prim-mi- 
i nistru în Franța, va fi 
= numit ministru de 
; Interne și vicepre- 
i mier, au anunțat, ieri, 
; surse oficiale. Com- 
; ponența noului Gu- 
i vem va fi cunoscută 

azi. Sarkozy urmează 
să rămână președinte 

ș al UMP și să cumule- 
i ze cele două funcții, 
•i- Nicolas SarkoZy, un 
i Stivai al lui Jacques 
i Chirac, s-a aflat la 
i conducerea Miniște- 
i rului de Interne din 
ț mai 2002 până în 
ș martie 2004. Ulterior, 
i el a fost ministru al 

Economiei, până la 
28 noiembrie 2004,

; dată la care a preluat 
i conducerea UMP.

Excluși din PPRM
București (MF) - Președintele PPRM Cornel Ciontu și deputatul Anghel Stanciu au fost excluși din partid, pentru „tentativa de puci” la care s-au „dedat”, „instigați de unii lideri ai PSD, cărora le-au promis anexarea PPRM”.Anunțul a fost făcut printr-un comunicat semnat de Corneliu Vadim Tudor, în calitate de președinte fondator al PPRM și de vicepreședinte al Senatului și este contrasemnat de Gheorghe Funar, liderul senatorilor PPRM, Lucian Bolcaș, liderul deputa- ților PPRM, Mitzura Arghezi - președinta organizației de femei și de Lia Olguța Vasi- lescu, președinta Organizației de Tineret.El anunță că va propune Plenarei Extraordinare a Consiliului Național al PPRM, care va avea loc sâmbătă, validarea, prin vot, a acestei decizii, în conformitate cu Statutul formațiunii.De asemenea, el anunță că va propune Camerei Deputaților înlocuirea imediată a lui Cornel Ciontu din funcția de vicepreședinte și a lui Anghel Stanciu din funcția de președinte al Comisiei de învățământ, Știință, Tineret și Sport, posturi care revin PPRM.CV Tudor mai anunță și retragerea sprijinului politic pe care i l-a dat PPRM lui Adrian Năstase, despre care afirmă că este „tartorul care i-a zăpăcit de cap pe Cornel Ciontu și Anghel Stanciu”. El mai afirmă că PPRM este hotărît să voteze pentru destituirea lui Năstase de la președinția Camerei.
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■ Dominique de Villepin 
va trebui să se confrun
te cu șomajul, economia 
sau politicile UE.

Paris (MF) - Dominique de Villepin este noul premier al Franței, numit ieri de președintele Jacques Chirac. El i-a luat locul iui Jean-Pierre Raf- farin, care și-a dat demisia la două zile după eșecul referendumului din Franța pe tema Constituției europene.Noul premier francez va tre

bui să se confrunte cu cinci probleme majore, dintre care reducerea șomajului, creșterea economică sau politicile Uniunii Europene, comentează agenția Reuters.
Prioritatea numărul unuLocurile de muncă reprezintă prima prioritate a lui Villepin. Rata șomajului este de 10,2 la sută, cea mai ridicată din ultimii cinci ani, iar alegătorii consideră această problemă extrem de importantă.

A doua problemă este reprezentată de politicile UE. Respingerea textului de către francezi va declanșa o perioadă de criză pentru drganiza- ție.Membru fondator al UE, Franța va trebui să demonstreze că este încă o forță puternică Îți cadrul acestui bloc, luând în considerare îngrijorările alegătorilor cu privire la politicile Uniunii.Creșterea economică este o altă problemă a noului premier. în perioada ianuarie -

martie, economia Franței ; înregistrat o creștere rnuli mai mică decât se preconiza în ceea ce privește a patn problemă, legată de deficite ș: cheltuieli, Franța a promis ci va reduce deficitul său public în limitele UE de trei procente din produsul inter® brut, în 2005. însă reducerile de bu get efectuate în acest scop au provocat nemulțumire, ceea ce a condus la respingerea Constituției UE. Ultima problemă a noului premier o reprezintă reformele.
Băsescu și soția, în Japonia

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a plecat, ieri, în Japonia, pentru a participa la ceremonia de deschidere oficială a „Zilei Naționale a României la Expo Aichi 2005”, care va avea loc la Nagoya.Cu acest prilej, șeful statului român va avea, la Tokyo, întâlniri cu Majestățile Lor Imperiale împăratul și împărăteasa Japoniei, cu primul- ministru al Japoniei, Junichiro Koizumi, cu speaker-ul Camerei Reprezentanților Dietei, Yohei Kono, și cu președintele Camerei Consilierilor a Dietei, Chikage Ogi.De asemenea, președintele Băsescu va participa la deschiderea lucrărilor Forumului Economic Româno-Japo- nez.La invitația părții japoneze, soția șefului statului, Maria Băsescu, va fi prezentă la ma-
Din PSD în PNLBotoșani (MF) - Deputatul de Botoșani Mihai Mălaimare s-a înscris, duminică, în organizația municipală a Partidului Național Liberal, la doar patru zile după ce a demisionat din PSD.Mihai Mălaimare susține că a părăsit PSD deoarece liderii de la centru nu au reacționat la numeroasele sesizări pe care el le-a făcut referitor la unii lideri locali ai partidului.

Președintele Traian Băsescu și soția sa, Maria (Foto, arhivă)nifestările prilejuite de Ziua Națională a României din cadrul Expo Aichi 2005.Din delegația oficială care îl însoțește pe președintele Băsescu în Japonia mai fac
parte miniștrii Mihai-Răzvan Ungureanu și Gheorghe Flutur, consilierii prezidențiali Theodor Stolojan și Adriana Săftoiu, consilierul de stat E- lena Udrea.

Oamenii 
președintelui

București (MF) - Doi consilieri britanici - u- nul pe probleme de integrare europeană, iar celălalt pe combaterea corupției - și-au început activitatea la Cotroceni, urmând ca în scurt timp să mai fie cooptați în cadrul Președinției un consilier francez și unul german, tot pentru integrare europeană.David Stuart Brouch- er, fost ambasador al Marii Britanii la Praga, * va oferi Președinției Ro- mâniei expertiză în domeniul integrării europene, iar Rupert Vining în cel al combaterii corupției.Broucher și Vining sunt plătiți de Guvernul britanic.
Verificări ale CSM în cazul Patriciu
■ Consiliul verifică dacă 
procurorii au respectat 
normele procesual pena
le în timpul anchetei.

București (MF) - Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declanșat verificări în cazul Dinu Patriciu, pentru a se stabili dacă procurorii au respectat normele procesual penale în timpul anchetei.Președintelui CSM, Dan Lu- pașcu, a declarat, ieri, că în urma scandalului mediatic

privind eliberarea lui Dinu Patriciu, a lui Corneliu Iaco- bov și a lui Teodor Găureanu, inspectorii Consiliului au declanșat verificări pentru a se stabili dacă procurorii au procedat cu neprofesionalism.în 28 mai, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului- Comitetul Helsinki (APADOR- CH) a cerut demisia imediată a procurorului general al României, a șefului DIICOT și a anchetatorilor implicați în reținerea lui Corneliu Iacobov și Țoader Găureanu și, respectiv, Dinu Patriciu, acu

zând lipsa de profesionalism.„în cazul primilor doi, instanța de judecată a decis punerea lor în libertate, deoarece încadrarea juridică a faptelor de care au fost acuzați a fost eronată, ceea ce demonstrează lipsa de profesion- lism și mentalitatea de ti, stalinist «întâi arestăm și a- poi adunăm probe»”, se arată într-un comunicat al Asociației. Potrivit APADOR-CH, în al doilea caz, Parchetul „a privat o persoană de libertate pe o perioadă ce depășește limita legală de 24 de ore”.
Ziariștii s-au întors în redacțiile lor
■ Marie Jeanne Ion și 
Sorin Mișcoci au relatat, 
pentru Prima TV, detalii 
ale răpirii lor din Irak.

București (MF) • Jurnaliștii Prima TV Marie Jeanne Ion și Sorin Mișcoci, răpiți timp de 55 de zile în Irak, s-au întors, luni, în redacție, unde fotografiile lor sunt încă afișate pe pereți, la opt zile după ce au fost eliberați.Marie Jeanne și Sorin au relatat, pentru postul Prima Tv, cum a avut loc răpirea lor, precum și detalii din perioada de captivitate, inclusiv momentul în care au fost amenințați cu decapitarea.Ei au povestit că se întorceau spre hotel de la o întâlnire, pe înserat, când mașina în care se aflau a fost depășită de un autoturism alb, care claxona și avea pornită o si

renă. Au crezut că este o mașină a poliției, iar Muhammad Munaf - care conducea autoturismul cu care ei se deplasau - a oprit.
înarmați cu mitraliereCei doi jurnaliști au spus că își amintesc că persoanele care î-au răpit erau înarmate cu pistoale mitralieră Kalaș- nikov.Sorin și Marie Jeanne au mai precizat că acum știu
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Sorin Mișcoci (Foto: arhivă) Ovidiu Ohanesian (Foto: arhivă)cum se numește gruparea care i-a deținut, deoarece a revendicat răpirea lor.în ceea ce privește condițiile în care au fost ținuți, Sorin a precizat că în 55 de zile a făcut doar șase dușuri, că li se dădeau să mănânce sand- wich-uri dimineața, la prânz și seara. Bărbaților li se permitea să meargă la toaletă doar dimineața, iar lui Marie Jeanne de trei ori pe zi, a spus el.

Marie Jeanne a mai spus că cei care i-au răpit au fost foarte nervoși când au aflat despre SMS-urile pe care ea le-a trimis în țară. Potrivit jurnalistei, răpitorii au văzut în presă știrea despre răpirea lor, înainte ca ei să anunțe acest lucru.„Au venit, mi-au făcut semn cu mâna la beregată și mi-au spus că îmi taie gâtul. Erau foarte serioși”, a adăugat Marie Jeanne.
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Redactor șef: Adrian Sălăgean
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• Centru. Astăzi, la ora 18.00, va avea loc ceremonia de inaugurare a Centrului de Resurse pentru Tineret Lupeni, Bulevardul Păcii nr.17. Centrul este realizat de „Fundația Noi Orizonturi" Lupeni prin Programul Kaizen Lupeni. (IJ.)
Filiera aurului 
decapitată

Cetățeanul, 
omul nimănui
Adrian SăLăGEAN

adrian.salagean@infarmniedia.ro

Trei sute de deveni sunt nemulțumiți. Cu 
sprijinul autorităților locale, un nene cu 
bani vrea să construiască pentru propriul 

profit o clădire, parter, două etaje și man
sardă, exact peste părculețul dintre blocurile 
unde ei locuiesc. Fundația noului edificiu 
devine groapa funerară a uneia dintre ulti
mele oaze de verdeață din cartierul Gojdu, 
loc de joacă pentru zeci de copii. Că nenea 
cu investiția se descurcă la fix e meritul lui. 
Ai, dai, și-ți faci damblaua e schema simplifi
cată la 3 timpi a politicii urbanistice a 
Primăriei Deva din ultimii 14 ani. Betonul 
erupe imperturbabil peste zone verzi, traseele 
de aerisire dintre blocuri, locurile de joacă 
pentru copii, colțuri și colțișoare, făcând 
joncțiunea cu praful care ne picură în plă
mâni. Deva, oraș european? Poate la standar
dul de viață al edililor. Că la talpa municipi
ului suntem încă sub dictatură. Ce-i drept, 
autoritățile nu mai dau acum cu bâta, da' și 
indiferența doare tare. Și e indiferență, dom
nule, nu glumă, de vreme ce nici vicepri- 
marul Devei, dl Inișconi, nu știe că pe urba
nismul domniei sale se fac castele în iarbă. 
Altfel nu-mi explic răspunsul de tip Abram- 
burica prin care domnia sa asigura 
săptămâna trecută locatarii nemulțumiți că 
„nu se va construi nimic pe zona verde".

■ După Spumă, Biba- 
nu și Dan Vasile a venit 
rândul lui Ceia să cadă 
în mâinile polițiștilor.

MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamas@infarmmedia.ro

Deva - Cei 12 traficanți de aur din munții Orăștiei au fost prezentați Tribunalului Hunedoara și sunt cercetați nu numai pentru săpături neautorizate, ci și pentru proxenetism șantaj și lipsire de libertate. Din declarațiile procurorului Augustin Lazăr, se pare că este vorba de o adevărată filieră a traficului de comori din aur, care se extinde până pe piața neagră din vestul Europei. După mai mult de cinci ani în care

1

Ei, chiar nimic-nimic!? Ceva tot va fi, dar 
nefericit etern precedent, nu un loc de 
joacă pentru copii, nu un părculeț cu bănci, 

nu -un copac, cu siguranță, nu ceva pentru • 
cei mulți. Ieri Spumă și Bibanu și-au făcut 
superterasă pe superzona verde, alaltăieri 
benzinării și-au tras stații la sfert de metru de 
parterul blocurilor, azi hintele din Gojdu sunt 
dărâmate. Toate cu aviz de urbanism de la 
Primăria Deva! Nu vă supărați, domnilor, dar 
ce fel de urbanism practicați dumneavoastră? 
Ca-n China? Acum sunt 300 de deveni 
„dezurbanizați". Vă rugăm, nu-i trimiteți să 
culeagă păpădii pe Dealul Paiului...

m----------------------------------------------------------
. ✓

Conductă di 
„magneți" 
■ Hoții au fost prinși 
de jandarmii din struc
tura mobilă de ordine 
publică Valea Jiului.

Petroșani (M.S.) - O conductă cu o lungime de 100 de metri a fost distrusă de hoții de fier vechi din Petroșani, după ce a fost scoasă din pământ și tăiată în mai multe bucăți, a informat Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara. Grupul de hoți: format din 10 persoane, a fost prins în flagrant de jandarmii care fac parte din structura mobilă de ordine publică din Valea Jiului. Hoții au acționat în plină zi, în apropierea depoului de vagoane CFR
Bătălia pentru "iarba verde de acasă"

Bani pentru pensionari
Deva (C.P.) - Cea de-a doua etapă de recalculare a pensiilor se va finaliza în 10 iunie, în această etapă au fost incluse dosarele celor pensionați în perioada anilor 1981-1990. în județul Hunedoara din cele peste 32.000 de dosare de pensionare supuse recalculării, 31.100 au fost deja finalizate. în aproximativ 42% din cazuri se vor acorda sume de bani în plus. „Se așteaptă acum hotărârea de guvern care stabilește că plata acestor sume se va face din iulie”, a declarat loan Lupșa, director în cadrul CJP Hunedoara.

începe o nouă recalculare a pensiilor

■ Certificatul de 
urbanism obținut per
mite construirea unui 
imobil „în parc".

Loredana Leah
loredana.leah@inforfnmedia.ro

Deva - Terenul care face obiectul disputei între locatari și autorități este singurul spațiu verde din zona aflată în imediata vecinătate a două benzinării. „Cum este posibil să eliberezi certificat de urbanism pentru un teren destinat spațiului de joacă al copiilor? Azi-mâine va veni cineva pentru a revendica

Precizare
Deva (Redacția) - Pentru a evita orice asocieri neadevărate sau nepotrivite în viitor, facem precizarea că Poenar Cornel nu mai reprezintă în nici o calitate ziarul „Cuvântul liber” din Deva. Ca expresie a propriei sale dorințe, domnia sa se află în prezent în preaviz de demisie, urmând ca de la data de 4 iunie anul curent, relațiile sale contractuale cu societatea care editează „Cuvântul liber” să fie radiate.

Dublă mani
festare culturală

Deva (S.B.) - Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva organizează mâine colocviul de artă „Valori reprezentative ale artei europene”. Lucrările simpozionului se vor desfășura la Galeria de Artă „Forma” deschiderea oficială având loc la ora 10.00. La simpozion vor participa specialiști de la muzeele de la Sibiu, Brașov, Timișoara, Zalău, din București, Oradea și Deva. în aceeași zi și în același loc, la ora 18.00, va avea loc și vernisajul expoziției de pictură „Valențe peisagistice 

polițiștii au supravegheat îndeaproape activitatea infracțională a trafîcanților, ieri activitățile acestora au fost stopate.
Ani de supraveghere„în urma supravegherii și infiltrării în aceste asociații infracționale, am reușit să obținem o serie de date despre două comori dacice găsite în Munții Orăștiei. Prima, formată din 10 brățări din aur masiv, a fost descoperită în 2000, iar cea de-a doua, cinci brățări, găsite în incinta cetății Sarmizegetusa Regia, cu un an mai târziu, au fost valorificate pe piața neagră. Cele două comori sunt mai valoroase decât Cloșca cu puii de aur”, afirmă comisarul șef al serviciului de

Petroșani. „înarmați” cu lopeți, târnăcoape, sape și fierăstraie de mână, grupul a săpat, pe o lungime de 100 de metri, un șanț lat de 80 de centimetri. în acest mod au reușit să scoată la suprafață o țeavă pe care au tăiat-o în bucăți cu scopul valorificării acesteia la un depozit de colectare a fierului vechi.Cercetările efectuate au arătat că grupul a mai furat și alte cantități de fier vechi pe careTe-a vândut, la același centru de colectare, pentru sume cuprinse între 800.000 și 3.150.000 lei. învinuiți de furt calificat, grupul va răspunde în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani.
pământul pe care este construit blocul în care locuiesc și pentru a nu mă vedea aruncat în stradă va trebui să plătesc chirie. în campania electorală au fost investite aici 48 de milioane lei pentru amenajarea parcului și acum tot ce s-a făcut atunci au distrus. își bat joc de banii

Victor Vaida Nicolae Nicolaescu

Lege pentruDeva (I.J.) - Sindicatele din silvicultură cer un nou proiect de lege care să asigure menținerea pădurilor, indiferent de proprietarul acestora. Silvicultorii spun că, odată cu retrocedarea pădurilor prin reconstituirea dreptului de proprietate, în județul nostru și nu numai s-au defrișat suprafețe importante de pădure. „Silvicultorii doresc crearea unui cadru legislativ care să asigure menținerea pădurii indiferent de proprietarul ei. Vrem ca pădurile să fie

Unul dintre cei nouă reținuți, flancat de mascațiProtejare a Patrimoniului Național Cultural, din cadrul IGPR, Aurel Condruț.
Trei eliberațiSurse judiciare mai susțin că activitățile de căutare a comorilor erau finanțate din alte activități ilegale, ca de exemplu prostituția și șantajul. Traficanții preferau să „muncească” în mod special
Din Hunedoara în Colorado

Deva (S.B.) - Primăria Hunedoara a aprobat acordarea sumei de 20 mii. lei pentru deplasarea salva- montistului Șandor Pollak în America. El a fost invitat de Asociația Salvatorilor Montani „Mountain Rescue Association” la o Conferință internațională pe tema salvărilor montane care se va desfășura în perioada 14 -19 iunie 2005 la Vail - Statul Colorado. Șandor Pollak este șeful echipei nr. 2 din cadrul Serviciului Public Salva- mont Hunedoara. Secțiunea de lucru, din cadrul conferinței, care își va deschide lucrările în 14 iunie, va fi prima întrunire de acest gen organizată la nivel mondial, estimându-

noștri! Gel care a obținut certificatul de urbanism poate începe construcția și noi vom rămâne fără parc și zonă verde.
Viceprimarul nu știe?Săptămâna trecută viceprimarul Devei, Ioan Inișconi nu știa nimic despre această con

silvicultoriadministrate de ocoalele silvice pentru că acestea sunt o „entitate” consacrată. Pădurea va fi gospodărită pe baza unor legi specifice, în regim silvic. Nu susținem ca pădurea să fie neapărat administrată de Romsilva, fiecare proprietar să poată apela la o formă organizată care să-i administreze corect proprietatea”, spunea Radu Apo- zan, lider sindical „Silva” Deva. Asta se va realiza după adoptarea unui nou pachet legislativ care se află la Parlament. 

(Foto: Traian Mânu)în luna mai a fiecărui an. Dacă vor fi găsiți vinovați, interlopii riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 20 de ani. La închiderea ediției am aflat că 3 din cei 12 reținuți au fost eliberați, rămânând în arest Iulian Ceia, David Magda, Sorin Popa, Ioan Groza, Mihai Zărcula, Mugur și loan Nedelcu, Florin Nistor și Ciprian Hidișan.
se prezența a 200 de par- ticipanți. Ultima zi a simpozionului va fi destinată exercițiilor practice de teren, care vor cuprinde: cercetarea rocilor alpine, a apelor curgătoare, a peșterilor și a zonelor sălbatice, operațiuni de căutare cu câinii și operațiuni de căutare cu elicopterul.

Salvamontistul Șandor Pollak

strucție, cu toate că în 24.04 a fost eliberat un certificat de urbanism pentru acest teren”, afirmă Sever Suciu, unul dintre sutele de locatari protestatari.
Mediul nu intervineInspectoratul de Protecție a Mediului nu are competența de a interveni pentru a proteja spațiile verzi, afirmă reprezentanți ai departamentului Autorizări, precizând că „respectiva construcție este fără impact asupra mediului, în competența noastră intrând numai activitățile generatoare de poluare asupra mediului”.
Violență în școli

Deva (R.I.) - în peste 75 la sută din unitățile de învățământ din țara noastră s-au înregistrat fenomene de violență, după cum reiese din prima cercetare de acest fel făcută în România. Cercetarea sociologică, realizată în perioada 2004-2005, arată că procentul elevilor care au avut manifestări grave de violență atinge 2,5 la sută. în același timp proporția victimelor, din rândul copiilor atinge valoarea de 3 la sută. S-a constatat că actele de agresiune au un caracter complex, ele înregistrându-se atât între elevi cât și între nrofesnri si elevi.

mailto:adrian.salagean@infarmniedia.ro
mailto:mihaela.tamas@infarmmedia.ro
mailto:loredana.leah@inforfnmedia.ro
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1 lume - Ziua Internațională a Coplldul
2002 - A încetat din viață Jaques Fauvet, jurnalist, direc
tor al prestigiosului cotidian „Le Monde" în perioada 1969 
- 1982.
1946 - A fost executat mareșalul Ion Antonescu
1926 - S-a născut actrița americană Marylin Monroe, 
(m.1962)

Calendar religios
1 iunie - Sf. Mc. Iustin Martirul și Filo

zoful.Deva (S.B.) - Iustin, din tinerețe, se îndeletnicea cu învățătura cărții și sporea în înțelepciunea elinească, ca unul ce avea minte isteață. A încercat să învețe cât mai mult despre Dumnezeu de la diverși filozofi, dar i-a părăsit pe multi dintre ei pentru că nu era mulțumit de învățătura acestora. Filozoful ales a fost, într-un final, unul al lui Platon și a petrecut lângă dascălul acela vreme îndelungată. A învățat dogmele și rânduielile lui Platon, devenind, între elini, filozof desăvârșit și slăvit.Cu toate acestea, nu putea să ajungă la credința creștinească și la cunoștința cea adevărată a lui Dumnezeu, de vreme ce filozofii elini nu preamăreau pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu. Deci Iustin se mângâia cu duhul, îndeletnicindu-se cu gândirea de Dumnezeu și învătându-se în cunoștința de Dumnezeu, pe cât mintea lui, fiind neluminată, putea să ajungă.
Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.
Gaz metan___________ ________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Bd. I. Maniu, bl. L2, sc. B; bl. A,

sc. A, B, C, D; bl.4, sc. A, B, C. D; 
bl.5
Str. M Viteazul, bl. Casial
Cal. Zarandului, bl. 43, sc. C, D, E

Apă_____________________________________ ___
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. Oituz
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ANTENA 1

21 mart.-20 apr.

Colegii dv sunt gata să intre în conflict cu conducerea. 
Aveți încredere în intuiția dv și mai gândiți-vă dacă e bine 
să vă implicați.

21 apr.-20 mai

Mărturisiți partenerului ceea ce vă frământă. El va înțelege, 
vă va sprijini și va găsi cele mai calde cuvinte de încura
jare.

21 mai-20 iun.

Ziua e marcată de o atitudine negativă în ce-l privește pe 
unul dintre membrii familiei. Fiți deschis și înțelegător și 
situația se va rezolva de la sine.

21 iun.-ZO iul.

Aveți o zi cu momente de relaxare. Alături de prieteni 
puneți la cale inițiative admirabile. Așa cred suporterii dv. 
In orice context fiți obiectivi.

21 iul.-20 aug.

Puneți suflet în relațiile sociale, de cuplu. Sunteți categoric, 
pasional, vă simțiți dator să acționați. Neliniștile vi ie spul
beră niște prieteni tonici.

21 aug.-20 sept. __

O veste de pe alte meleaguri vă pune pe gânduri. Poate 
primiți o invitație pentru o călătorie. E o zi bună pentru 
dialog și colaoorare.

21 sept.-20 oct._____t_____  ______  ■

Posibil să vă confruntați cu probleme de suflet care vă cam 
descurajează. Nu depuneți armele! Neînțelegerile se pot 
clarifica discutând cu persoana iubită.

21 oct.-20 nov.

Activitățile intelectuale vă avantajează. Puteți finaliza la ser
viciu o lucrare la care ați muncit mult iar meritele vă vor 
fi recunoscute.

21 nov.-20 dec.

Primiți vești bune dar și critici de la părinți și frați. Pentru 
cei pe care i-ați neglijat, acum este o zi favorabilă iertării 
și reconcilierii.

21 dec.-20 ian. _______ _________ _________________
Nu e cazul să dați atenție unor cuvinte neplăcute ale unui 
bărbat, poate e prost dispus. Curând va fi la picioarele 
dv, cerându-vă iertare.

21 ian.-20 febr.

Aveți tendința să răstălmăciți cuvintele și vă stresați fără 
motiv. Fiți calm și liniștit dacă persoana iubită nu vă dă 
atenția cuvenită.

21 febr.-2O mart.

toi sunteți foarte creativ. E bine să țineți cont de sfaturile 
unei rude. Relațiile sentimentale pot fi foarte bune dacă 
nu faceți reproșuri partenerului.

*

7:00 Sub semnul soarelui 
7:45 Agenția 2 fără un sfert 
920 Cina minute de cul

tură. Emisiune culturală 
9:30 Teleshopping

10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie 
11:00 Portul miracolelor
11:55 Euro-dispecer 
122» Stele de dna stele 
13:00 Sănătate pentru toți 
13:30 Desene animate: Chip

El și Dale
14:00 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Oameni ca noi. Prezintă

Dana Andreea Rusu
1530 Sed Lexl Realizator Ion 

Mirea.
16:00 Conviețuiri 
17:00 Gala Premiilor

Floarea de colț. Prezintă 
Gianina Corondan și 
Cătălin Măruță Regia 
artistica Silvia lonescu. 
Redactori Bogdan Ghit- 
ulescu și Oana Panait. 
Realizatori Liliana Gheo
rghiu Dobrilă și Larisa ’ 
Avram

192» Jurnalul TVR. Sport.

20:10 Leul greu
20:15 Gala Inimi de rămâni. 1 

Prezintă: Raluca 
Moianu, Mihai Constan
tin. Oameni obișnuiți 
care au făcut dezintere
sat acte de eroism, ge
nerozitate și binefacere 
vor fi prețuiți în cadrul 
unui spectacol la care 
participă personalități 
marcante ale României, 
înregistrare. Realizator 
Liana Sandulescu

22:15 Vorbe despre fapte 
23X10 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
2330 Crime perfecte 

0:10 Vedni și prieteni
Q (comedie romantică, 

SUA 1998). 
Cu: Amy Brenneman, 
Aaron Eckhart Nastass
ja Kinsi, Catherine 
Keener. Regia Neil 
LaBute. Cary, Jeny și 
Barry sunt trei tineri

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

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

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

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

10:15 SO nouă viață 
11:15 Zâmbete într-o pastilă 
12:15 La Bloc 
13:00 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo
1345 De râsul lumii 
14:15 0 fetiță misterioasă

O (dramă, SUA 2002) 
Cu: Sheryl Lee, Joe 
Pichler, Jesse Plemons 

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

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

17:00 Știrile PRO TV. Sport. 
17:45 Teo 
19XKJ Știrile Pro TV Sport

20:15 Vânătoarea de soared
13 (comedie, SUA 1997) 

Cu: Nathan Lane, Lee 
Evans, Vicky Lewis, 
Maury Chaykin, Eric 
Christmas, Christopher 
Walken. 

22:15 U Bloc 
232» Știrile PRO TV Sport 

Meteo 
23:45 Miss PlayBoy România 

2005 
23:50 Fastiane: Cursa vieții și 

gamorții, episodul 1. 
Cu: Peter Facinelli, Bill 
Bellamy, Tiffani 
Thiessen

OSO Omul care aduce cartea 
1.1» Știrile PRO TV 
2.1» O fetiță misterioasă 
«(dramă, SUA 2002) 

Cu: Sheryl Lee, Joe Pi
chler, Jesse Plemons, 
Tania Raymonde, Chris
topher McDonalds (r) 

42» Zâmbete Intr-o pastilă 
(reluare)

6:30 în guta presei (reluare) 
7:00 Observator. Cu: Sanda 

Nicola
82» Canalul de știri 

101» în gura presei 
1030 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 
1230 Aproape perfectă 
131» Observator. Cu: Simona 

Gherghe
1345 Divertisment Din 

tkagoste
161» Observator. Sport. 

Meteo
16:45 Vtere - A trăi cu pași- 
g une. Ce însemnă să 

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

1745 9595-Teînvață ce să 
fad

191» Observator. Sport. 
Meteo

20 George, trăsratul jtn- 
(3 gtei (comedie, SUA 

1997). Cu: Brendan 
Fraser, Leslie Mann 
Irezistibilul și 
încântătorul George, 
care se descurcă de 
minune printre liane, lei 
și maimuțe

2230 Observator cu Lețiția 
Zaharia. Ultimul jurnal 
de știri al zilei va fi 
difuzat la ora 23,30 

23:15 Destin la răscruce
Q (thriller, SUA 1997). Cu: 

’ Tom Allard, David Car- 
radine, Coco d'Este, 
Charles Napier, Ally 
Sheedy. Susan Reed nu 
trece printr-o perioadă 
bună... După ce că și-a 
pierdut slujba din Los 
Angeles și și-a părăsit 
iubitul necredincios 
rămâne izolată în pusti
etate

11» Concurs Interactiv

71» Culoarea păcatului
E3 (reluare)

8:15 Te voi învăța să iubești 
g (reluare)

9:15 Mama vitregă 
g (reluare)

11:15 Totul despre Camila 
g (reluare)

13:15 îngerul nopții. Cu:
0 Cesar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

14:15 Răzbunarea. Cu:
0 Gabriela Spanie, Jose 

Angel Llamas
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

Hriel, Malema Solda, 
Agustina Lecouna, Lydia 
Lamaison

1725 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru

18:10 Luna
19:15 Te voi învăța să iubești.

SCu: Danna Garcia, 
Miguel Varoni

20:10 Mama vitregă. Cu: vic- 
gtoria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 
Capetillo, Rene Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska

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

s nite, cu sau fără familie; 
femei lipsite de 
prejudecăți, inventive, 
fie că e vorba de slujbă, 
cuplu, familie sau sex

23*30  Culoarea păcatului 
030 Răzbunarea. Cu:
0 Gabriela Spanie

72» Sărută-mă, prostule 1 72» Teleshoping
0 (reluare) 730 Esenzze

8:00 Teleshopping (reluare) 7:55 Sport cu
830 CeZar și tipar Fiorentina
92» Rebelii 8:00 Teleshoping

102» Tonomatul DP 2. 830 Sunset Beach
Prezintă Cătălin Măruță. 9:30 Dragoste
Emisiune de divertis 0și putere
ment cu știri din lumea 10:00 Kensky Show
muzicală, invitați în pla 10:55 CUP ART
tou, dedicații și mesaje 112» Monica
în direct prin SMS 12:00 Casa

1130 Cina minute de cultură noastră
1145 Pasiuni 1230 Teleshopping
1235 Euro-dispecer 12:55 Bani
12:40 Stargate: SG: 1 la greu
1330 Teleshoping 13:50 Teleshopping
14:00 Tommy șl Oscar 14:25 Sunset Beach
1430 Fiica oceanului 1520 Focus
15.-00 împreună In Europa Cu: Anca Dinu
16:00 Zona de conflict 1525 Dragoste
16:30 Cina minute de 0și putere

cultură 16:15 Al șaselea
1645 Jurnalul TVR. Sport. simț

Meteo 17:10 Camera
17:00 Rebelii de râs
182» Jurnalul Euronews pen 1730 Trăsniți îh

tru România 0NATO
1830 Minorități sub trei dic 182» Focus. Sport. Meteo.

taturi Cu: Cristina Țopescu
19:00 Soția lui Lorenzo 192» Viața la extrem

2tt00 Dragul de Raymond In 202)0 Cronica cârcotașilor.
Bdistribuție: Ray Romano, Cu: Huidu și Găinușă.

Patricia Heaton, Brad Șerban Huidu și Mihai
Garrett, Doris Roberts, Găinușă, adică cei doi
Peter Boyle. Regia Philip cârcotași, împreună cu
Rosenthal bebelușele, Puștiu și

2030 Cirque du Soleil: Focul Mistrețu neprietenos, vă
IS lăuntric prezintă o variantă

212» Omul între soft și moft unică și total diferită a
2130 Jurnalul TVR. Sport. celor mai importante

Meteo noutăți din domeniul
222» Jurnalul Euronews politic, social, cultural
22:15 Pasărea din Valea sau economic. în fiecare

" 'Albastră ( dramă, SUA, săptămână două oră
1999) Cu: Dolly Parton, întreagi de cârcoteli de
John Terry, Billy Dean, care oamenii momentu
Kimberley Kates lui ar trebui să se teama

23:55 American) Gothic. pentru că vor fi tocați și
0 Episodul 2. Cu: Brenda disecați în maniera

Bakke, Lucas Black, binecunoscută a cârco
Gary Cole, John Mese, tașilor
Sarah Paulson. 222» Trăsniți in NATO
Producător Sam Raimi 2230 Focus Plus. Cu:Silvia

045 Două roți Ticula
1:15 Dragul de Raymond 23:15 Vino, mamă să mă
145 înscenarea (thriller, vil

Italia, 2000) 0:15 nlo

61» Nu e vina noastră I
Q (comedie, Italia, 2003). 

Cu: Carlo Verdone 
7:55 Joey. Episodul 15 - 

Joey și asistentul
B20 Micul detectiv (come-
O die, Franța, 2003). Cu: 

Lindsay Felton
9:45 Ultimul luptător stelar 
I3(SF, SUA1984). Cu: 

Robert Preston
11:25 Pe platourile de 

filmare. Episodul 22
12:00 Eroul orașului (dramă, 

BSUA 2002). Cu: Nick 
Cornish, Lacey Charbet

13:45 Hei, Amoldl (animație, 
13 SUA 2002).

15.05 Contrabandă cu doco-
13 lată (aventuri, Marea 

Britanie, 2002)
17:00 Kangaroo Jack (aven

turi, SUA 2003) Cu: 
Jerry O'Connell

1830 Băiatul și lupul (aven- 
[3 turi, Germania, 2002).

20:00 Stăpânul Inelelor: 
inroarcereo negeiui 
(fantastic, SUA 2003).

23'20 Martorii (thriller, SUA 
2002).

0:50 All That Jazz (muzical, 
13 SUA 1979). Cu: Roy

Scheider, Jessica Lange 
2:55 Nu e vina noastră I

(comedie, Italia, 2003)

TV SPORT
09:00 Știrile TV Sport 0930 
Rodeo: Eroii Vestului Sălbatic 
11:00 Știrile TV Sport 11:05 
Teleshopping 1120 Rugbi Total 
122» Știrile TV Sport 12D5 Box 
profesionist 13:00 Știrile TV 
Sport 13:10 Faceți jocurile! 
Concurs de pocher 141» Știr
ile TV Sport 14:10 Fotbal Bay
ern Munchen - Germania. Bay
ern Munchen poate câștiga cel 
de-al 19-lea său titlu de cam
pioană a Germaniei 161» Știr
ile TV Sport 16:15 Teleshopping 
1630 Fotbal Spania 1830 Știr
ile TV Sport 191» Fotbal: Copa 
Libertadores 2005 211» Știrile 
TV Sport 2130 Rodeo: Eroii 
Vestului Sălbatic 2330 Știrile 
TV Sport 001» Nopți abe

06.30-07.00 Observator (r) 
1630 -16.45 Știri locale p

ONE TV DEVA
08.30-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

18.30-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK

0845 Lupta pentru viață 
(dramă, SUA 1997)

1030 Prețul succesului 
(dramă, Anglia, 1983)

12.15 Spirite neliniștite 
(dramă, Canada, 1999)

■ 14.00 Furia apei (acțiune, 
; SUA 1997)

1545 Lupta pentru viață 
(dramă, SUA 1997)

1730 Prețul succesului 
(dramă, Anglia, 1983) 

\ 19.15 Misterele părintelui 
Dowling

20.15 Merlin (aventuri, 
coprod., 1998)

22.00 Brigada de poliție (s) 
23.00 Obsesie virtuală (SF, 

SUA, 1998)

DISCOVERY

13.00 Vânătorii de mituri
1430 Inginerie la superlativ, 

Avionul de vânătoare ar 
15.00 Tsunami
162» Istorii neeluddate
172» Câmpuri de bătălie
1830 Pasionat de pescuit 

Somonul din lagună
19.00 Curse asurzitoare, 

Mașina pe invers
202» Anaconda contra 

jaguarului
212» Mașini de viteză, 

Ambarcații rapide
222» Revelații industriale: 

Povestea Europei
2230 Asasinate celebre. Mar

tin Luther King
232» Autopsia mumiilor
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drepturilor copiilor și competiții sportive. Par-

• Inaugurare. Asociația Nevăzătorilor din Hunedoara își va reîncepe de astăzi activitatea și în municipiile Deva și Hunedoara. „Centrul devean funcționează în spațiul Direcției de Asistență Socială Deva în primele trei zile ale săptămânii și la Hunedoara, la sediul filialei în zilele de joi și vineri", precizează Simona Bucuci, ANH Deva. (IJ.)
"Săptămâna 
copilăriei"

Deva (S.B.) - Peste 7500 de copii beneficiari ai Asociației „Sprijiniți Copiii” din județele Alba, Hunedoara și Suceava vor fi implicați în activitățile reunite sub denumirea „Săptămâna copilăriei”. Acțiunile debutează de „Ziua Copilului” și continuă cu „Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii” (4 iunie). De asemenea, în perioada 30 mai - 7 iunie, în orașele în care asociația are puncte de lucru, manifestările vor cuprinde școli și licee și vor prezenta o serie de spectacole în aer liber; drumeții în natură, concursuri distractive pe tema
ticipanții vor fi răsplătiți cu dulciuri, jucării și diplome.

Controale 
la 
primării
Deva (D.l.) - Con
silieri juridici din ca
drul Serviciului Verifi
carea Legalității 
Actelor, a Aplicării 
Actelor Normative și 
Contencios Adminis
trativ, împreună cu 
Corpul de Control al 
Prefectului și cu spe
cialiști din cadrul ser
viciilor publice decon- 
centrate vor efectua 
în luna iunie mai 
multe controale la 
primăriile din județ. 
Instituțiile vizate sunt: 
Primăria Bunila (7-8 
iunie), Primăria Lunca 
Cernii de Jos (14-15 
iunie), Primăria 
Rapoltu Mare (21-22 
iunie) și Primăria 
Orașului Călan (28- 
29 iunie). în timpul 
controlului se va 
avea în vedere și 
respectarea aplicării 
Legii 18/1991 și a 
Legii 1/2000, precum 
și modul în care se
cretarii unităților 
administrativ-teritori- 
ale și-au îndeplinit 
atribuțiile.

Un concurs de mașinuțe teleghidate a avut loc ieri la Hunedoara. Acesta a precedat manifestările desfășurate cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului. (Foto: r. Mânu)
Cursul valutar BNR -1 iunie 2005

4 4 *747/7/

1 dolar 29.278 lei
1 euro 36.217 lei
1 liră 53.241 lei
1 forint 143 lei

J

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

1. SNPPETROM 3500 +5,42
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 12200 +1,67
3. TLV  7050 +5,22
4. BRD__________________ oprit_____________
5. IMPACT_______________ 4800 +1,05
6. AZOMUREȘ 2640 +3,53
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6750 +3,85
8. ROMPETROL (RRC) 900 +0,22
9. HABER____________ 4500__________ 0
10. BCCARPATICA 4840 0
11. DECEBAL 133 -5
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Propun votul 
obligatoriu
■ Absența alegătorilor 
de la vot ar urma să 
fie sancționată cu 
amendă.

Deva (M.S.) - Parlamentarii Partidului Conservator (PC) propun modificarea Legii alege-rilor locale, astfel încât participarea la vot să fie obligatorie pentru toți cetățenii, a declarat, la Deva, deputatul Ionica Popescu. în opinia membrilor Partidului Conservator, absenteismul de

la urne face ca un consiliu local sau un primar să fie nereprezentativi.
Sancțiuni financiareModificarea legislativă propusă de conservatori prevede sancțiuni financiare în cazul în care alegătorii nu se prezintă la vot, din motive care nu sunt întemeiate. Amenda pe care ar urma să o primească persoana în cauză va ține cont de cheltuielile efectuate cu organizarea alegerilor, raportate la un ale-

Este o aberație. într- o societate democratică ar trebui să ai posibilitatea de a alege dacă vrei sau nu să mergi la vot. Este absurd să se introducă o amendă! Când există constrângere nu se mai poate vorbi de democrație. 
Marcel, 
Deva

Cred că e un simplu zvon pentru că îmi este greu să cred că într-o societate democratică cetățeanul poate fi constrâns, prin amendă, să-și exprime votul. Ar fî o mare aberație și sunt convinsă că nu va trece de Parlament. 
Ema Macovei, 
Deva

lonica Popescu, deputat al conservatorilor (Foto: m stan)gător. Banii strânși s-ar vira la bugetele locale.România nu ar fi un caz singular în ceea ce privește participarea obligatorie la alegeri. în acest sens, Ionica Popescu a dat exemple din țări cum ar fi Italia, Grecia, Belgia, dar și Australia.

în ceea ce privește viitoarele alegeri, deputatul Ionica Popescu a reiterat opțiunea membrilor Partidului Conservator de a participa pe liste proprii, apreciind că toate filialele din țară se vor ridica la nivelul celei din Hunedoara.
introducerea obligativității votului la alegerile locale?

Nu cred că e cea mai bună soluție pentru ca românii să meargă în număr mai mare la vot. Fiecare cetățean al României se comportă după cum îi dictează conștiința și nu cred că amenda îi va schimba atitudinea.
Anonim, 
Deva

Este bine! Românii nu se pot lăuda cu performanțe la capitolul conștiință. Poate că, în momentul în care vom fi nevoiți să plătim amendă, vom fi mai conștienți față de obligațiile pe care le avem ca cetățeni ai acestei țări.
Liana, 
Deva

Impozitul pe terenurile agricole
■ Țăranii vor plăti 
impozit agricol dife
rențiat pe zone și cate
gorii de folosință.

Loredana Leah

loredana.leah@informmedia.roDeva - Când credeau că au scăpat de majorarea impozitului pentru terenurile agricole, țăranii primesc o veste nu prea fericită: creșterea impozitelor pe terenurile agricole. Impozitul pentru terenurile agricole și păduri va crește cu aproximativ 10 euro, o sumă care, pentru unii, poate părea infimă, însă, pentru oamenii de rând, mai ales țărani, suma este extrem

de mare, în condițiile în care mulți, abia au ce pune pe masă.
Impozit pe terenDe la 1 ianuarie 2006 țăranii din România vor plăti un impozit pe terenul agricol situat între 200.000 și 600.000 de lei pe hectar în funcție de zona și categoria de folosință

a terenului agricol. Va fi foarte greu să se stabilească categoria terenului agricol al județului, având în vedere că din lipsă de bani, 18,82 la sută din suprafața județului nu a fost cartată niciodată, iar cartările efectuate (care sunt vechi de 20-30 de ani) nu mai corespund realității.
Sqirafața luncțip di. calag

1 2

oile ți zoni de foltmfai|l
în ha:

3 4 5
Arabil 107 6465 23828 37600 16779
Pășuni și
fânețe 400 2750 37940 84650 62700
Vie 6 5
Livadă și
pomi 18 160 950 2030 580

Fumatul face ravagii
Deva (I.J.) - Potrivit medicilor specialiști, în județul Hunedoara nu contează nivelul de pregătire al celor care fumează. „Flagelul” atinge toate mediile sociale și de aceea medicii îl includ în rândul drogurilor, pentru că oferă dependență. Fumează la fel de mult și analfabeții și cei care au peste 13 ani de studiu, conform datelor statistice oferite de DSP Hunedoara. „S-a constatat că un fumător bolnav are o evoluție a bolii mult mai rapidă decât un pacient care nu fumează. La fel se întâmplă și cu tratamentul care dă rezultate mai bune la un nefumător. Din păcate, legislația nu permite ca la noi să nu se acorde medicamente compensate fumătorilor bolnavi tocmai din

arată că în nouă luni din anul 2002 s-au cheltuit peste 4,6 miliarde de lei pentru boli cauzate de fumat, o sumă ce ar fi trebuit imputată moral bolnavilor”, spunea dr. Oti- lia Sfetcu, director DSP Hunedoara. „Profesioniștii din sănătate împtriva tutunului - Acțiune și răspunsuri” a fost ieri tema dezbătută la o masă rotundă între reprezentanții DSP Hunedoara, Colegiul Medicilor și specialiști din spitalele hunedorene.

Mi se pare o idee foarte bună. Cetățenii ar trebui să se implice în acțiunile comunității pentru că numai astfel pot să-și exprime nemulțumirea față de anumite decizii luate de autorități. Românii vor deveni mai responsabili! 
Cristi,
Deva

1 Iunie pentru 
toți copiii

Petrila (L.L.) - Ziua Copilului este marcată de copiii de la Asociația Anti-SlDA „Noua Speranță” din Petrila prin bogate manifestări sportive. La ora 11.00, copiii din cadrul Asociației, însoțiți de elevi ai Școlii Nr. 1 din Petrila și aproximativ zece voluntari vor fi prezenți pe terenul sportiv din fața Asociației pentru a începe competiția sportivă. Echipele mixte se vor întrece la discipline precum: fotbal, tenis de masă, volei și handbal.

NU ESTE NEVOIE SĂ VĂ DEPLASAȚI

mailto:loredana.leah@informmedia.ro


Dumitru Alexandră (arte) - Pr.l Jurj Claudiu (gimn.) - Pr. I Alupoaie Roxana (cl.mici) - Pr. I

Premiile concursului „1 Iunie"

Barbu Bianca (arte) - Pr. II

■ Lucrările din pa
gină sunt câștigă
toare, dar de 1 Iunie 
sărbătorim toți copiii.Deva (V.R.) - Pentru concursul de pictură „1 Iunie” am primit peste 350 de lucrări de la elevi din 8 școli generale și 2 licee și de la preșcolari din 16 grădinițe. Dintre aceste unități școlare (cărora le acordăm diplome de participare), două s-au evidențiat prin valoarea lucrărilor: Șc. „A. Șaguna” Deva și G.P.N. Nr. 4 Deva (diplome de excelență).îi așteptăm azi pe copii în fața Casei de Cultură Deva, la ora 13.00. Stabilirea premiilor a realizat-o un juriu îndrumat de Eva Suto, artist plastic.La acest concurs pentru elevii de la arte plastice am

constituit o categorie sepa- sunt: gimnaziu, clase mici rată. Celelalte trei categorii și grădiniță.
țipătorii premiilor

>. r rn. » i: r.*.»  țr*  »"< * .v» -

I. Categoria arte plastice (Lie. „S. Toduță" Deva):
-Dumitru Alexandra-Maria - Pr. I
■Barbu Bianea - Pr. li
-Vlad Raluca - Pr. iii

-Costea Patricia - Mențiune. __
II. Cat. gimnaziu:
- Jurj Claudtu, VI B, Șc. „Ă. Șaguna" Deva - Pr. I

- Carp lonuț, V, Șc. „A. Mureșanu" Deva - Pr. II
- Grecu Anca, VIIE.Șc. „A. Șaguna" Deva - Pr. III
- Pisoiu Oana-Liana, VII F, Șc. „A. Șaguna"Deva - Menț.
III. Cat. clase mici: _____
- Alupoaie Roxana, IV C, Șc. Gen. Nr. 2 Simeria - Pr. I
- Moise Eugenia-Roxana, III B, Șc. Gen. Călan - Pr. II
- Vasilescu Mălina, III D. Șc. „A. Șaguna" Deva ■ Pr. III
- Nicula Delia, I, Col. Naț. „Decebal" Deva - Mențiune
- Luca Alexandra, I B, Șc. Gen. Nr. 9 Hd. - Mențiune
IV. Cat. grădinițe:
-Yuksel Mahir, G.P.N. Nr. 4 Deva -_Pr. I__
■Gyarmati Lorena, G.P.N. Nr. 3 Deva - Pr. II
■David Ana-Maria, G.P.N. Căinelu de Sus - Pr. III
■Medrea Andreea, G.P.N. - Șc. 2 Simeria - Mențiune
-Miciăuș Vanessa, G.P.N. Nr. 4 Deva - Pr. „Tânără speranță" 
-Grupă pregătitoare de la G.P.N. Nr. 3. Brad (Mignea Guga Caria, 

Onea Adriana, Voina Eduard, Jurca Roxana, Demian Alexandra, 
Stehan Cristina, Gogoașă Cătălin, Rusu Dragoș, Josan Carina, Lu- 
caciu Andrei) - Pr. „Cel mai generos mesaj"

Yuksel Mahir (grăd.) - Pr. I

Miclăuș Vanessa (grăd.) - Pr. 
„Tânără speranță"Carp lonuț (gimn.) - Pr. II

Vlad Raluca (arte) - Pr. IIIMoise Eugenia-Roxana (cl.mici) - Pr. II Gyarmati Lorena (grăd.) - Pr. II

David Ana-Maria (grăd.) - Pr. IIIGrecu Anca (gimn.) - Pr. III

Costea Patricia (arte) - Menț.

Vasilescu Mălina (cl.mici) - Pr. III

Nicula Delia (cl.mici) - Menț.

Luca Alexandra (cl.mici) - Menț.

Pisoiu Oana-Liana (gimn.) - Menț

Medrea Andreea (grăd.) - Menț. G.P.N.Nr.3 Brad - Pr. „Cel mai generos mesaj"



Violenta bântuie fotbalul* A

o Cepoi președinte. VicepreședinteleAgenției Naționale pentru Sport, Liviu Cepoi, este noul președinte al Comisiei Naționale de Acțiune împotriva Violenței în Sport. Printre atribuțiile comisiei se numără identificarea spectatorilor care comit acte de violență sau alte acte condamnabile și sancționarea acestora conform legii. (C.M.)
o Fotbal pe plajă. Prima ediție a Campionatului Național de fotbal pe plajă începe pe 24 iunie. Competiția este împărțită în două, mai întâi disputându-se turneele de calificare, iar apoi turneul final. Turneele preliminarii vor avea loc între 24 iunie și 14 august la București și Mamaia. (C.M.)
Al Seria Valea Jiului
1. Jiul Petroșani 6 4 2 0 13-1 18
2. Inter Petrila 6 3 0 3 6-10 12
3. CS Lupeni 6 2 2 2 6-3 10
4. CS Vulcan 6 1 0 5 4-15 4

Seria Valea Mureșului
1. Corvinul Hd. 6 6 0 0 21-3 24
2. CS Deva 6 4 0 2 14-10 16
3. Aurul Brad 6 1 1 4 7-14 5
4. Victoria Brad 6 0 1 S 7-22 1

Bl Seria Valea Jiului
A 1. Jiul Petroșani 6 6 0 0 21-0 24

2. CS Vulcan 6 3 D 3 21-12 12
3. CS Lupeni 6 2 0 4 10-13 8
4. Inter Petrila 6 1 0 5 1-28 4

Seria Valea Mureșului
1. Corvinul Hd. 6 5 0 1 8-3 20
2. Victoria Brad 6 4 0 2 15-4 16
3. £5 Devc 6 3 0 3 7-2 12 ’
4. Aurul Brad 6 0 0 6 0-16 0

■ A.J. Fotbal Hunedoa
ra are în vedere mări
rea amenzilor pentru 
stoparea indisciplinei.

ClPRIAN MARINUț 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva Fotbalul hunedore- an la nivelul Diviziei D și a Campionatului Județean nu a fost niciodată cuminte, aproape în fiecare sezon existând meciuri cu incidente. „Ca să nu rămână repetenți nici anul acesta” la capitolul indisciplinei, fotbaliștii ce activează la acest nivel și-au dat în petic în ultimele etape ca nu cumva sezonul 2004 - 2005 să facă excepție de la regulă.
Meciuri cu scânteiLideră la acest capitol e partida Minerul Bărbăteni - U. Petroșani, disputată în 18 mai. Motivele? Spectatorii au aruncat cu pietre în asistentul Marius Necșulescu, provo- cându-i o rană la cot. Antrenorul gazdelor l-a bruscat pe asistentul Cristian Măluțan,

Intrările dure și actele de indisciplină s-au înmulțit în ultima perioadă la partidele din județiar jucătorul Iuliu Codlean i- a înjurat pe arbitri și observator, i-a amenințat și i-a lovit cu un pumn de semințe, în replică, Comisia de Disciplină a AJF a suspendat terenul două etape, a amendat clubul cu un milion de lei și l-a suspendat 10 etape pe jucătorul Iuliu Codlean. Meciul Casino Ilia - CFR Marmosim II nu s-a lăsat mai prejos. Jucătorii Vasile Iancău (CFR) și Marinică Staicu (Casino) și- au lovit adversarii în timp ce jocul era oprit, primul fiind

suspendat o etapă, iar al doilea opt. în timpul partidei, mai multe persoane neautorizate au pătruns pe teren, provocând acte de dezordine și incitând jucătorii gazdă la violență, motiv pentru care terenul a fost suspendat o etapă. în fine, jucătorul Cor- neliu Hui i-a amenințat și înjurat pe arbitri, fiind suspendat patru etape și amendat cu 200.000 lei.Pentru că aceste două cazuri nu sunt unice, ci sunt doar cele mai acute, AJF are

în vedere mai multe măsuri de stopare a flagelului indisciplinei în noul sezon.- „Preconizăm mărirea amenzilor pentru indisciplină și a taxei la cartonașele roșii, până aproape la dublarea valorii actuale”, preciza Doru Toma, secretarul AJF. „Nu putem permite amplificarea huliganismului pe stadioane, așa că vom încerca să-l prevenim prin stabilirea unor sancțiuni mai aspre”, comenta Mircea Sîrbu, președintele AJF Hunedoara.

L ■ ■ ■
Arbitrii suspendați

Deva (C.M.) - Trei dintre arbitrii hunedo- retii ce activează la nivelul Diviziei D și a Campionatului Județean au fost suspendați de Comisia de Discipli-

Deciziile arbitrilor, 
deseori contestate
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nă a Arbitrilor, pentru erorile comise la ultimele etape. Arbitrul Daniel Marinescu, delegat la partida Casino Ilia - CFR Marmosim II, din 22 mai, s-a făcut vinovat de aplicarea eronată a legilor jocului, fără a influența rezultatul, motiv pentru care a fost reținut de la delegăritrei etape. Arbitrul Daniel Dudaș nu a acordat un penalty care se impunea la partida Metalul Crișcior - Gloria Geoagiu, din 17 mai,fiind suspendat pentru o etapă. în fine, arbitru Beniamin Popescu nu a comunicat în timp util (10 zile) indisponibilitatea pentru partida Univ. Petroșani - Victoria Călan și nu s-a prezentat la meci, gest pentru care s-a ales cu o etapă suspendare.

Finalele Cupei AJF Hunedoara
■ Corvinul și Jiul, 
cluburile de tradiție ale 
fotbalului hunedorean, 
au cei mai buni juniori.

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Cupa AJF la fotbal își va desemna, azi, câștigătorii la juniori Al (născuți în 1987-88) și juniori Bl (născuți în 1989-90). După turneele preliminare, desfășurate în sistem campionat, ocupantele locurilor I din cadrul celor două grupe regionale, Valea Mureșului și Valea Jiului, se întâlnesc în cadrul finalelor, programate pe Stadionul din Si- meria, de la ora 16.00 și 18.00. Aproape ca de fiecare dată, în ultimii ani finalistele, atât la juniori Al, cât și la juniori Bl, sunt echipele cluburilor Jiul Petroșani și Corvinul Hune

doara. După cum se poate vedea în clasamentele publicate alăturat cele patru echipe au dominat copios seriile preliminare, astfel că finalele se anunță pe viață și pe moarte. Lupta va fi cu atât mai aprigă cu cât cele patru formații au antrenori consacrați, Titi Alexoi și Florea Văetuș la

Corvinul, respectiv Toni Sede- caru și Sorin Henzel lă Jiul. Nu ne putem dori decât ca partidele să ofere un spectacol plăcut, cel mai bun să câștige și arbitrii Vlad Bîriș (la Bl) și Florin Anca (la Al), ajutați de asistenții Cosmin Danciu și Cristian Petrean să se achite cu brio de sarcini. Cristian Chivu

Preț/ziar pentru abonament lunar

La nivelul juniorilor, partidele se dispută cu multă pasiune

Chivu menajat
Deva (C.M.) - Căpitanul naționalei de fotbal a României, Cristian Chivu, &. pregătit separat în cad ui antrenamentului pe care tricolorii l-au e- fectuat, ieri dimineață, la Săftica, informează site-ul FRF. Componenții României au făcut, timp de 65 de minute, un antrenament exclusiv tactic, în cadrul căruia jucătorii au exersat diferite scheme și situații de joc.

Fără licență
Deva (C.M.) - Comisia de Apel a Sistemului Național de Licențiere a respins, ieri, apelul înaintat de Apulum, menținând astfel decizia Comisiei de Licențiere, conform căreia gruparea din Alba Iulia, deja retrogradată în Divizia B, nu a primit licența de club profesionist, informează site-ul Federației Române de Fotbal.

"Cupa Bobocilor" la
■ Echipa antrenată de 
Marius Sîrbu domină 
autoritar întrecerile din
tre liceele devene.

ClPRIAN MARINUț__________________
ciprlan.marinut@intornifnedia.ro

Deva - Șase echipe ale liceelor devene, formate din elevi de clasa a IX-a, s-au întrecut la finalul lunii mai, în cadrul primei ediții a competiției de fotbal dotată de

„Cupa Bobocilor”. întrecerea a fost organizată și găzduită de CT „Transilvania” și a aliniat la start echipe de la Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Național Dece- bal, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul de Muzică și Arte Plastice, Grup Școlar Horea și Colegiul Tehnic Transilvania. S-a jucat în sistem campionat, fiecare cu fiecare, iar ocupantele primelor două locuri, CT Transilvania și CNS Cetate, s-au întâlnit în

fotbalfinală. Câștig de cauză, ca și la Cupa Quasar și la Campionatul Național al Liceelor, a avut formația CT Transilvania, pregătită de antrenor profesor Marius Sîrbu, care a demonstrat că domină fotbalul la nivel de liceu în municipiul Deva.Iată însă clasamentul final al Cupei Bobocilor la fotbal: 1. CT Transilvania; 2. CNS Cetate; 3. CT Energetic; 3. Liceul de Muzică și Arte; 5. Gr. Șc. Horea; 6. GN Decebal.
45% Reducere Economisește cu abonamentul 

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

2.269 lei (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

CUM TE ABONEZI? !Decupează și completează talonul. i»• Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau } trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 ■Decembrie, nr. 37 Â, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. [ o- Vei fi contactat în cel mult 5 zile. iPentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 ](tarif local). i
GRATUIT, în fiecare vineri primești

JURNAL
■■TV

cel mai complet supliment 
de televiziune.

Doducarna rla neta Valabilă la ahnriampntlll dp luni

Abonamente
i

1 lună 59.000 Iei ( 5,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
3 luni 169.000 lei (16,9 lei noi) pret/ziar ap? 2.166 lei (0,21 lei noi) i
6 luni 319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)

Numele___________________________________Prenumele_______________________________________________
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada____________Nr.___________Bl._Localitatea_______Telefon (opțional)

Sc. Ap.____ A
II 
i 
ti

I
I

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprlan.marinut@intornifnedia.ro
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• Demisie. Antrenorul italian Delio Rossi a demisionat de la conducerea tehnică a echipei de fotbal Atalanta Bergamo, după ce a eșuat în tentativa de salvare de la retrogradare. Atalanta s-a clasat pe ultimul loc în campionatul Italiei.(MF)
• Box. Clubul Inter-Box organizează vineri, la Montreal, o gală de box profesionist, în care meciul lui Lucian Bute cu americanul Jose Spearman, pentru titlul nord-american la su- permijlocie, reprezintă main-eventul serii.(MF)

Ballack reprezintă mult pentru Bayern.

Ballack rămâne la Bayern
Munchen (MF) - Președintele clubului Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, a declarat într-un interviu acordat publicației Kicker, că Real Madrid nu a făcut nici o ofertă de transfer pentru mijlocașul Michael Ballack, căruia gruparea bavareză îi va propune prelungirea contractului. Potrivit oficialului german, între oficialii cluburilor Bayern Munchen și Real Madrid au avut loc primele discuții, însă gruparea spaniolă nu a făcut încă nici o ofertă pentru Ballack. „Nu vrem să îl vindem. îi vom prelungi contractul și după 2006. Știm ce reprezintă Ballack pentru Bayern Munchen și ceea ce acest club înseamnă pentru jucător. Cred că există șanse mari ca Ballack să rămână la Munchen”, a declarat președintele clubului german, Karl-Heinz Rummenigge.

Flores, la FC 
Valencia

Valencia (MF) - Conducerea clubului FC Valencia a anunțat că noul antrenor al echipei este Quique Sanchez Flores (foto), tehnicianul care a pregătit în sezonul 2004/ 2005, formația Getafe, la care evoluează atacantul român Gheorghe Craio- veanu. Anunțul potrivit căruia Flores va pregăti echipa Valencia în sezonul viitor, a fost făcut de noul director sportiv al clubului, Javier Subi- rats, în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat oficial.Quique Sanchez Flores îl va înlocui în funcție pe Antonio Lopez, care a antrenat echipa spaniolă după demiterea lui Claudio Ranieri, în urma eliminării din Cupa UEFA de către formația Steaua București.Săptămâna trecută, președintele clubului Getafe, Angel Torres, anunțase că Flores, care a evoluat la Valencia în perioada 1984-1994, va rămâne încă un sezon conducerea tehnică a echipei.

Conflict la FC Barcelona
■ Laporta, președintele 
clubului și Rosell, vice
președinte, nu mai 
comunică de un an.

Barcelona (MF) - Președintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, este în conflict deschis cu vicepreședintele Sandro Rosell, situație care s- ar putea solda cu demisia celui din urmă, scrie presa spaniolă de luni. Potrivit sursei citate, cei doi oficiali, aflați în fruntea clubului din iunie 2003, nu-și mai vorbesc de a- proximativ un an. Ei au reușit în două sezoane să redreseze clubul din punct de vedere financiar, datorită unor acorduri semnate cu mai multe bănci, dar și să aducă titlul în Catalunya după șase ani. Rosell, care a lăsat deja să se înțeleagă că ar putea demisiona, nu este de acord cu influența exercitată de Johan Cruyff în cadrul clubului. Fostul antrenor olandez al echipei catalane este un prieten apropiat al lui Joan Laporta. Rosell a făcut

referire recent la „influențe externe”, după care a adăugat: „Cruyff are o influență foarte mare la Barcelona din ziua în care am venit. El a fost mereu ori cu președintele, ori împotriva sa, dar acum este cu președintele, deoarece sunt prieteni”.
Ar putea demisionaDeclarațiile lui Rosell nu au fost apreciate de Joan Laporta, care i-a cerut vicepreședintelui să dea dovadă de responsabilitate, adăugând că „dezacordurile trebuie discutate în consiliul director”. Potrivit presei spaniole, președintele i-ar putea cere lui Rosell în această săptămână să demisioneze, sau ar putea obține demiterea sa.In urmă cu câteva zile, antrenorul Frank Rijkaard l-a atacat pe Rosell, căruia i-a reproșat că a vrut să-l înlocuiască de două ori în sezonul 2003-2004. Sandro Rosell a realizat transferurile fotbaliștilor Ronaldinho și Deco la FC Barcelona, el fiind prieten apropiat cu fotbalistul brazilian. Joan Laporta trece printr-o criză la Barcelona. (Foto: epa)

Star GameAbsențe la AII

Alberto Gilardino

Gilardino, 
absent 
din lot
Parma (MF) - Atacan
tul echipei FC Parma, 
Alberto Gilardino, ac
cidentat, a fost înlo
cuit în lotul reprezen
tativei Italiei pentru 
meciul cu selecționa
ta Norvegiei, progra
mat sâmbătă, la 
Oslo, în preliminariile 
Cupei Mondiale din 
2006, cu Vincenzo 
laquinta de la Udi- 
nese. Atacantul Gilar
dino, ocupantul locu
lui doi în clasamentul 
golgheterilor din Ita
lia, s-a accidentat la 
aductori în partida 
de campionat cu US 
Lecce, terminată la 
egalitate, în depla
sare, scor 3 - 3, în ul
tima etapă din Serie 
A. Selecționerul echi
pei Italiei, Marcello 
Lippi a decis să-l înlo
cuiască pe Gilardino 
cu debutantul Vin
cenzo laquinta.

■ Mai mulți jucători de 
la Ploiești, Constanța și 
Cluj vor absenta de la 
meciul meciurilor.

Oradea (MF) - Jucătorii I- van Ktasiv, Nickola Bulatovic și Paul Helcioiu, componenți ai echipei Asesoft Ploiești, nu vor participa la All Star Game, deoarece sunt accidentați.„Așteptăm cu interes evenimentul, mai ales că îl considerăm și un prilej de verificare al jucătorilor din campionatul intern, componenți ai naționalei”, a declarat președintele interimar al FR de

Baschet, Carmen Brâniștea- nu. Alți doi jucători, clujenii Tudor Dumitrescu și Miljan Medvedj, au anunțat că nu vor participa la meciul de la Oradea. Primul a fost supus unei intervenții chirurgicale în urmă cu o săptămână, iar celui de-al doilea i-a expirat viza de România în 29 mai, Medvedj părăsind țara imediat după finala din Cupa României, de la Arad. De asemenea, dintre cei patru jucători de la BC Farul Constanța con- vocați pentru All Star Game nu vor fi prezenți la Oradea decât unul. „Americanul Eliott Hatcher a plecat deja aca-

să, iar spaniolul Angel Santana și Vlad Boeriu au avut un accident de mașină. în aceste condiții, singurul care va merge la Oradea este sârbul Jovan Sirovina”, a declarat, vicepreședintele Consiliului de Administrație al BC Farul, Dan Munteanu. Brănișteanu a declarat că oficialii constăn- țeni au anunțat la federație doar absențele lui Hatcher și Santana, în timp ce Boeriu este așteptat la meci, împreună cu Sirovina.
In memoriamSala de la Oradea în care se va juca partida de miercuri

va primi denumirea oficială Antonio Alexe, urmând să fii dezvelită și o placă comemorativă. De asemenea, se va păstra un moment de reculegere în memoria lui Toni Alexe, de la decesul căruia au trecut aproape 4 luni și jumătate. în pauza mare a meciului dintre echipa românilor și cea a străinilor din campionat vor avea loc concursuri de aruncări libere, de slam^unkf dar și unul de aruncări libere pentru public, cu premii oferite de sponsorul manifestării. Intrarea generală costă 45.000 de lei, iar pentru elevi și studenți, 15.000 de lei.
Gordon Strachan a fost primit cu mult entuziasm la noua sa echi- . pă, Celtic Glasgow. Englezul i-a luat locul lui Martin O'Neal la cârma formației scoțiene.(D.N.) (Foto: epa»

Olanda are doi debutând
■ Selecționerul Marco 
Van Basten spune că 
i-ar putea folosi titulari 
pe Vlaar și Opdam.

Rotterdam (MF) - Antrenorul primei reprezentative de fotbal a Olandei, Marco van Basten, a declarat că o opțiune pentru meciul cu echipa României, care va avea loc sâmbătă, la ora 21:30, fa Rotterdam, în grupa I de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2006, o reprezintă și folosirea debu- tanților Ron Vlaar și Barry Opdam, ambii fundași.„Avem un grup numeros și destule posibilități. Folosirea

împreună a lui Vlaar și Opdam pe linia de fund este o opțiune”, a spus selecționerul olandez Marco Van Basten, citat de Voetbal Intema-
W................
Avem destule 
posibilități.
Folosirea împre
ună a lui Vlaar 
și Opdam pe li
nia de fund este 
o opțiune.
Marco van Basten

.....................................Mtional. La antrenamentul efectuat de jucători după reunire, fundașul Khalid Boulahrouz s-a pregătit separat din cauza

unei leziuni la genunchi, în timp ce jucătorii Wilfred Bou- ma și Andre Ooijer se refac după accidentări.Jucătorii olandezi Arjen Robben (Chelsea Londra) și Rafael van der Vaart (Ajax Amsterdam) s-au antrenat normal după perioadele de indisponibilitate, la fel ca și Olaf Lindenbergh, care l-a înlocuit în lot pe Phillip Cocu, accidentat. Atacantul Roy Ma- kaay se va alătura lotului astăzi, deoarece aseară a participat la meciul amical pe care echipa sa de club, Bâyern Munchen, l-a disputat în compania echipei naționale a Germaniei, cu ocazia inaugurării stadionului Allianz-Arena.

Achiziții la 
Milan

Milano (MF) - Mijlocașul ceh Marek Jankulov- ski a semnat un contract pe patru sezoane cu gruparea AC Milan, a anunțat președintele clubului-- * Udinese, Giampaolo Poz- zo. „Jankulovski va juca din sezonul viitor la AC Milan”, a declarat Pozzo» pentru RAI 1. Pozzo a, . menționat că Jănkulovs-g ki este singurul jucător*»  pe care Udinese îl va ce-*j  da în această vară, for-^ mația sa urmând să evolueze în sezonul următor, în turul trei al LC.
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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, 
fivabil, 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 latei. 219470. (Multiprima)

• to Dorobanți, parter, balcon, termopan, par
chet laminat gresie, faianță, ocupabilă imediat. 
Tel. 0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• t»<L 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 Dada, etaj 2, contorizări, parchet 
faianță ocupabilă repede, preț 550 milioane lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0723/25149& 
(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, contorizări, 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 mîl.lei. 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
I, 700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
\zona Mărățti, vedere la stradă liberă 550 mii.
J, 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)
• doc. gresie, faianță zona Dacia,-preț 450 mil, 
neg. Tel: 253588,0722/624091. (Casa Grande)

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

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

0720/062014. (Casa Grande)
• 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)

• zone diferite și prețuri diferite. Informații: 
'va, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casă de 

,)
• zona Kogălniceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupaoilă 
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 Romartaîn 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, convector 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 Emmescu,etaj intermediar, gresie și fa
ianță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii. 
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)
• ivgerrt, 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)
• Himedoaia, 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, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convector 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Flacăra, et 9, convector + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• in Hunedoara, zona Union, etaj 7, parchet, 
balcon, gaz contorizat. Pre 320 mii. lei. Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert ■ Hunedoara)
• ta Hunedoara, Dunărea, etaj 4. izolat azboci
ment, apometre, gresie, faianță ușă nouă 
jaluzele exterioare. Preț 320 mii. lei, negociabil. 
Tel, 0741/130438 (Profil Expert - Hunedoara)
• în Hunedoara, zona Parâng, convector, 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)
• în 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 latei. 219470. (Multiprima)

• zonă centrală sdec., gresie, faianță parchet, 
contorizări, bloc acoperit. Preț 890. mii. neg. 
Relații la tel. 219470. (Multiprima)

• zona Cnrcea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat et 4, stare bună preț 800 mii. lei, nego
ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)
• iHkd 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 1,530 
mid. lei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)

• bL It str. Caragiale, dec., et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă 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 H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă centrală I. 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 arcuit faianță gresie, balcon, contorizări, 
et intermediar, zona Kogălniceanu, Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)

• Gojdu, Noe turn, decomandate, parchet, con
torizări, CT, balcon închis, preț 875 mii. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• bd. Decebal, et. 3, decomandate, faianță 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 13 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, Rving, 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 Mărățti, bine amenajat parchet gresie, 
faianță contorizări. Preț 650 mii. lei, negociabil. 
Tel. OTSăWOlS. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• etaj intermeriar, circuit, gresie, faianță 
parchet, balcon, scară cu interfon. Zona Lido. 

Preț 950 mii. ROL/95.000 RON neg. Tel; 0743- 
103622,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 1, 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 1, gresie, faianță parchet laminat, 
contorizări, modificări interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mil. ROt/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 3, 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 mil. ROL/80.000 
RON. 0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)

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

• zona piață etaj intermediar, decomandate, 56 
mp, contorizări, parchet, gresie, faianță, balcon 
închis, preț 950 milioane lei, negociabil, tel. 
0745/302200,232808 0723/251498. (Fiesta Nora)

• zona Mcro 15, decomandate, etaj intermediar, 
contorizat total, faianță balcon, preț500 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808 0788/165703. 
(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 II 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 loan Corvin, decomandate, contorizări, 
termopan, parchet, gresie, faianță rigips, 
spoturi, balcon închis, living mare, bucătărie 
mobilată frumos modificat și aranjat preț 13 
miliarde lei, negociabil, tel. 0745/302200,0723/ 
251498 (Fiesta Nora)
• zona 1 Decembrie, etaj 2, semidecomandate, 
st 50 mp, contorizări, parchet faianță balcon 
închis, bine întreținut preț 1,1 miliarde, 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 mobilat 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. Ella)

• in Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă idtracentrală 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 Straiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări,ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mâre, 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, Mkro 5, parter înalt amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
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, 
0742/872108 0742/902488 (Tina Terra Mia Hune
doara)
• NBcro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona Sării, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798 0742/872106, 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488. 
(Tina.Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798,0742/872106, 
0742/902488 (Tina 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 8 et. 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 5/1, et 1, centrală amenajat 720 
mit, negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zona Artima, et. 3, ușă nouă 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

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

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

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

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

• zonă bună plata imediat, tel. 215212. (Prima 
-Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent dec, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)

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

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

• zona piață decomandate, parter înalt, balcon 
închis, centrală termică parchet, zonă liniștită 
parcare, preț 1,250 miliarde lei, negociabil, tel/ 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, mochetă gresie, faianță se dă șt 
mobilat, preț 1,6 miliarde lei, negociabil, tei. 
0723/251498,232808,0745/302200. (Fiesta Nora) j

• 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, contorizar. 
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, parcțiet, gresie, fa
ianță ușă metalică ocupabil imediat, preț neg., 
tel. 0740/210788 (Prima-lnvest)
• zona Dada, cărămidă et. intermediar,, 
modificări interioare, centrală termică preț 78Q 
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) i
• zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane,
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985258 (Rocan 3000) .

• zonă idtracentrală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985258 (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 idtracentrală superamenajat modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță, ocupabil 
imediat. Preț 1,45 mid. lei, neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (Ag.Evrika)

• zonă ultracentrală superamenajat CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat preț38000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

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

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

• decomandate, zona Eminescu, etaj interme; 
diar, contorizări, parchet balcon, preț 13 midi 
lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella) s
• zona Creangă 2 băi, balcon, gresie, faianță! 
parchet, interfon, preț 43.000 euro. Tel. 22429F+ 
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) jj

• 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, gresieț 
faianță contorizări, bloc de cărămidă Preț 850 
mii. lei, negociabil. Informație Deva, Al. Rol 

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) .
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• școlarizări auto, șoferi marfă, persoane, 
jj intern, international;

iști; instru
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• f. urgent apartament cu 3 camere, în zona 
Dacia, etaj bun, bloc din cărămidă, parchet, 
gresie, faianță, ușă metal, bine amenajat Preț: 
BOO mii. lei, negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• etajl,zonaDunărea-gară,825mil. neg. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 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
vector, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală, multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță, parchet lamelar, centrală; ușă metalică, 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
-• Mirai Viteazul, 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)
• semidecomandate, zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri. Preț 900 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0724/379377. (Profil Expert ■ Hune
doara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In Deva, zonă bună, poate să fie și semideco- 

, mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag.
Evrika)
• In zonele: Gojdu, Decebal, Eminescu, Mărăștiul 
Nou, Dacia, Cuza Vodă, Bălcescu, tel. 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 latei. 219470. (Multiprima)

• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări. preț 15 mid. lei, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zonă centrală, I. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 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)

organizează, ,n data de 16.06. 
2005 ora 1O.OO, licitație publică 

h sonul vânzării 
Complexului Comercial TOSCA 

din Hunedoara.
Infoma|ii și caietul s. sarcini 

se pol obține la tel./fox: 
O254/712244,0721/247078, 

precum și la punctul de lucru din 
Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49. 
în cazul neodjudecării ficitația se 

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

(24251)

• zona Udo, dec., 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi, 
3 balcoane, centrală termică, amenajat occi
dental, preț 43 3300 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• semidecomandat^ contorizări, etaj interme
diar, 2 băi, zona Piață, preț 1,4 mid. neg, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, 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. 224296,0788061782. 
(Garant Consulting)

• Zona Pieței, et 3 semidecomandate, con
torizări, parchet. Preț 50.000 euro negociabil. 
Telefoane 221712, 0724/30566L (Garant 
Consulting)
• zonaLCorvin,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 LUiacuhn, et 3, decomandate, 
gresie+faianță, modificări interioare. Preț 1,5 
mid. negociabil. Informații: Deva, Al. Romanilor, 
bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• Mkro 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)

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 Călugăreai, 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 Vlaicu, 3 camere, bucătărie, baie, st 
1000 mp. Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0727756116. (Rubin's Home)
• zona Mărăști, 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)
• Călugăreni, 3 camere, bucătărie, baie, st 1600 
mp. Preț 13 mid. lei. Tel. 0254234401,0727756116. 
(Rubin’s Home)
• Deva, Str. Crângului, ideal casă de vacanță, 
teren st 1200 mp, fs 20 m, pomi fructiferi, vița de 
vie. 25.000 euro, neg. 0740232043. (Rubin's Home)

SC Eco Sid SA 
Hunedoara 

organizează UCITAJ1E 
în vederea valorificării din stoc a 

aproximativ 200 lone fier vechi, 

licitația va avea loc în data de 

14.06.2005, ora 10.00, iar persoa
nele juridice interesate pot obține in

formații suplimentare la sediul SC 

Eco Sid SA, Piața lancu de Hune

doara, nr. 1, sau la telefon/fax 

0254/ 711.014. (24195)

• zona ftCantemir, 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. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 23 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Uceul 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 13 
miliarde lei, telefon 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi, pentru demolat, curte, grădină, 
apă, gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• ki Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă, curte, 
grădină, st 650 mp, preț 13 mid. lei. Tel. 0722- 
566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+lj 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 băi, 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 CHzid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona cenbul vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• trei camere, anexa, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Sfii Imobiliare Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, multiple 
îmbunătățiri, mobilată modem. Preț 2,4 miliarde 
lei, negociabil. Tel. 0724/379377. (Profil Expert ■ 
Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)
• urgent, cu plata imediat casă, cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ta 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. 0745/2S3662, 
211587. (Evrika)
• toarte regent, în Batiz, din cărămidă, 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită, apă curentă, 
supr. de 1200 mp, poziție centrală, pomi ■fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 135 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta
ment plus diferență în Deva sau Hunedoara. 
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, fc 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, 
livadă st 1 ha, preț500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la S km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, 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)

SC Eco Sid SÂ 
Hunedoara

în vederea desfășurării 

activității, este interesaiâ 

pentru închirierea 

de utilaje de: transport, 

ridicat, încărcat și săpat. 

Firmele deținătoare de parcuri 
de utilaje pot depune oferte la 
sediul societății Eco Sid SA, Piața 

lancu de Hunedoara, nr. 1, până 

la data de 15.06.2005. 124036)

• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• 2 case, zona Sarmizegetusa, una cu 2 camere, 
hol, beci, grădină 12 ari, preț 600 mă 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 Bârsău, 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 
mii., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)
• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• parcele de teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1.000 mp, 
front stradal 24 m, utilități, 20 €/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. 1)

• 900 mp teren intravilan, vizavi de Biserica 
Baptistă pe DN 7, lângă spălătoria auto. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• intravilan, 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 Sântuhalm și Macon, st 4197 mp, fs 32 
mp. Preț 30 euro/mp. Tel. 0254/234401, 0727- 
744923. (Rubin’s Home)
• terenuri zona Bejan, ideale pt. construcție 
cabane sau case stil elvețian. Preț 3 euro/mp, 
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 livada Sântuhalm, st 5200 mp, fs Hm. 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 Tonftza, st 700 mp, fs 13 m, utilități în 
zonă Preț 15euro/mp. Tel. 0254-230304, 0727- 
740221. (Rubin's Home)
• intravian, 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 Călugăreni 1000 mp, toate utilitățile, 
front la două străzi. Preț 10 euro/mp neg. Relații 
la tel. 219470. (Multiprima)

• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• te Urarea in Almașu Seq.jrtawlan, curent, 
apă se vinde și 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)

FURAJ DE 
SĂTMAR

SC GENESA
DISTRIBUTION
SRL Hunedoara 

vinde prin depozitul 
situat în localitatea 
Săntulialm, nr. 71D 
furaje și concentrate 

(pentru toată gama de 
animale):

- făină de pește
- șrot soia
- șrot floarea soarelui. 
Telefon 0740/199.754, 
zilnic, intre orele
9.00 16.00.

• intravian, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile. 10 parcele vândute. 15 euro/mp neg. 
Telefoane 0740-914688 0724-169303, 223400. 
(Casa Betania)
• scos ®.i circuitul agricol, st 7900 mp. Front 
stradal 40 metri, curent electric pe teren, gaz 
metan trece prin fața terenului, situat pe strada 
ce duce spre aeroport de la DN 7, în spatele noii 
fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. Tel. 230221, 
0740-914688 0720-370753. (Casa Betania)
• 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 sL 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 garaje sau sediu 
firmă Preț 45 euro/mp, sau schimb cu teren mai 
mare pentru casă Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)

• Cinciș, unul la lac, unul peste drum, preț 4 
euro/mp și 12 euro/mp. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting) .

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

• constradfe casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)
• urgent! 5 ha, intravilan, la șosea. Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• cunpăr 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 spală, în zonă centrală modem 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 5 ha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic, 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, 55 mid. lei. 0745/640725. (Mimason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)
• 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. Zarrrfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208 0721/985258 (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)
• 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)

INSPECTORATUL ȘCOLAR al județului 
Hunedoara

organizează LICITAȚIE publică deschisă pentru 
închirierea unor spații aflate temporar disponibile la 

următoarele unități școlare:
Grădinița PP Nr. 2 Petroșani, Școala Generală Nr. 6 Petroșani, Școala 
Generală Eminescu-Peton Deva, Școala Generală Nr. 6 Petrila, Grupul 
Școlar Grigore Moisil Deva, Colegiul Tehnic de Transport Feroviar Anghel 
Saligny Simeria.
Licitația va avea loc în data de 09.06.2005, ora 10,00, la sediul Inspec
toratului Școlar al județului Hunedoara - Deva, str. G. Barițiu nr.2.
Relații suplimentare se pot obține la sediul școlilor mai sus-amintite, 
precum și la sediul ISJ Hunedoara, tel. 213315. (24273)

• caut ap. 2 camere, mobilat (nemobila 
termen lung, pentru străini. Ofer pre’ 
vedere. 224296,0788/361782. (Garant Const
• ofer spre închiriere apartament 2 cai 
Dadă nemobilat contorizări, etaj intermi 
70 euro/lună 253588 0722/624091. (Casa Gn
• Ofer spațiu comercial pt birouri, str. H 
mobilat, CT, grup sanitar, 100 mp, 6 eurc 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup s< 
termopan, et 1, zonă ultacentrală 300 c 
lună negociabil, tel. 230324. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenaja 
ABC, zona I. Creangă 80 euro/lună 
0745/640725. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 
încălzit trifazic, apă 130 euro/lună 
0745/164633,230324. (Mimason)
• caut regent de închiriat garsonieră 
apartament în Deva. Ofer plata anticipa 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• ofer de închiriat o garsonieră și un apa 
ment în Devă complet mobilate și utilate. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• caut spațiu de închiriat zona b-dului Decs 
sau 1 Decembrie, st 50 mp minim, pentru r 
gazin electrocasnice, amenajat sau neamena 
pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum, 
euro/mp/lunăTel. 0254/234401. (Rubin's Hor
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultrac 
trai, st 80 mp, ideal pentru depozit construe 
nouă Preț 600 euro/lună negociabil. 1 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu, n 
bilat și utilat contorizări. Preț 100 euro/lună 1 
231212,0740/013971. (Garant Consulting) n

• ofer ap. 3 camere, mobilat aragaz, frigid 
contorizări, zona Miorița, preț 130 euro/lună t 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• ofer in regim hotelier cameră mobilată 
Deva, 700.000 lei/zi. 0722/564004. (Prima Inves
• ST 45 mp, zona Teatru, amenajat preț 1,7 ml 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hun 
doara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenaja 
centrală termică termopan, 200 euro. 71012 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Primăria 
Comunei Densuș 
organizează licitație 

publică deschisă 
pentru închirierea 

spațiului comercial 
din localitatea 

Densuș, stația de 
autobuz Densuș 1.
Informații la tele
fonul 775.010.

(24258)

Primăria 
Comunei Densuș 
organizează licitație 
publică deschisă în 
data de 10.06.2005, 
ora ÎO.OO, pentru 
vânzarea: tractor U 
650, clădire stație 
autobuz Densuș 2. 
Informații la telefonul ' 
775.010.

(24258)

SEWS ROMANIA, divizie a Sumitomo Electric Wiring Systems Europe, companie 
multinațională specializata în domeniul industriei de componente auto, caută 
candidați motivați și cu potențial pentru postul:

DIRECTOR TEHNIC
Keiponsabihăfi pmdpdo:

• îmbunătățirea și monitorizarea proceselor de producție a cablajelor electrice;
• Implementarea de noi metode de producție;
• Controlarea și detectarea eventualelor probleme de calitate apărute în procesul de producție;

e Administrarea sarcinilor pentru inginerii angajați în diferite proiecte.

Cârâite.-

• Studii superioare tehnice;
e Experiență de minimum 5 ani în producția cablajelor electrice;
e Cunoștințe de operare PC;
• Cunoștințe de limba japoneză - nivel avansat (scris, vorbit, citit) și limba engleză - nivel mediu.

Oferim;

• Șansa de a lucra înlr-o echipă tânără, înfr-o firmă multinațională dinamică și de a-și dezvolta abilitățile profe
sionale și cariera;
e Salariu corespunzător responsabilităților, posibilități de promovare.

Candidații sunt invitați să trimită un curriculum vitae, până în data d 03 IUNIE 2005, indusy, 1 adresa SEWS - 
Romania, Deva, Calea Zarandului, nr. 166, jud. Hunedoara, fax 0254.2067644, sau prin e-mail - la adresa jurj.tma- 

mariaOsewș-e.com.
Numai candidații selecționați vor fi contactați. (24254)

SEWS ROMANIA, divizie a Sumitomo Electric Wiring Systems Europe, companie 
multinațională specializată în domeniul industriei de componente auto, caută 
candidați motivați și cu potențial pentru postul:

INGINER PRINCIPAL
Ketpomah^ăli pmapaio:

• Asigurarea de asistentă de specialitate în cadrul departamentului de Inginerie; 

e Susținerea unor instruiri de specialitate pentru îmbunătățirea calității producției;
• Proiectarea procesului de producție a cablajelor electrice;
• Implementarea metodelor de producție și a standardelor companiei.

Cerihte:
• Studii superioare tehnice;
• Experiență de minimum 3 ani în producția cablajelor electrice;
• Cunoștințe de operare PC;
• Cunoștințe de limba japoneză - nivel avansat (scris, vorbit, chiti fi limba engleză - nivel mediu.

Oferim:

• Șansa de a lucra într-o echipă tânără, într-o firmă multinațională dinamică și de a-și dezvolta abilitățile profe
sionale și cariera;
e Salariu corespunzător responsabilităților, posibilități de promovare.

Candidații sunt invitați să trimită un curriculum vitae, până în data d i, mc y, 1 adresa SEWS -
Romania, Deva, Calea Zarandului, nr. 166, jud. Hunedoara, fax 0254.266^644, sau prin e-maH - la adresa iuri.ana- 

mariaQsews-e.com.

Numai candidații selectați vor fi contactați. (24254)

RECLAME

e.com
e.com
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Felicitări (67)

• Cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani și a 
celor 38 ani de căsnicie, o bună vecină. Ani Goia, 
vă urează „La multi ani", fericire și tot ce vă 
doriți, Elena Miheț din Deva

vând ap. 2 camere (03)
• circuit, balcon închis, parchet laminat, gresie, 
faianță, contorizări complete, modernizat, bdul 
Dacia Deva preț850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/266071.
• circuit, zona Dacia etaj 1, contorizări, baie cu 
geam, îmbunătățiri, balcon închis, ușă metal, 
ocupabil imediat, preț 800 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0722/585819. .
• decomandate, contorizări, repartitoare, etaj 1, 
boxă, Deva Minerului, preț 830 milioane lei, 
negociabil sau schimb cu garsonieră plus 
diferență Tel. 227742.
• decomandate, modem amenajat, totul nou, 
ocupabil imediat zona Liliacului Deva preț 1,050 
mid. lei, negociabil. Tel. 0745/039628.
• decomandate, repartitoare, gaz contorizat, 
gresie, faianță bdul Decebal, etaj 6, lângă 
farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil. Tel. 
217413.
• Deva, Str. Teilor, bl. 47, 2 pivnițe, parter, 
canalizare separată Tel. 0720/743834,’fără inter
mediari.
• Hunedoara, Micro 5, decomandate, gresie, 
faianță inclusiv hol, balcon, lavabil, termopane. 
Tel. 0727/756116.
• semidecomandate, 48 mp, etaj 3, zona 
Kogălniceanu, centrală termică, jaluzele verti
cale, bine înteținut, ocupabil imediat. Tel. 
0722/585819.
• ultracentral, etaj intermediar, renovat total, 
preț negociabil la vedere. Tel. 0726/705460.
• urgent Dada, bl. 18, etaj 2, preț bun, fără inter
mediari și teren intravilan, 900 mp, în Cârjiți, nr. 
83, fs 18 m. Tel. 226092.
• urgent, semidecomandate, centrală termică 
etaj intermediar, zona Bălcescu, preț 850 
milioane lei, negociabil. Tel. 0724/000903.
• vând sau schimb apartament 2 camere, par
ter, Devă pentru spațiu comercial, fără interme
diari, preț 21.000 euro, negociabil. Tel. 0723/ 
335189.
• zona Gojdu sau schimb cu 2 ■ 3 camere deco
mandate, central sau casă la țară ofer diferență 
Tel. 0722/491986.

Vând ap. 3 camere (05)

5
• decomandate, hol central, îmbunătățiri, modi
ficat, contorizări, preț 43.000 euro. Tel. 
0741/154394,213244.
• decomandate, Zamfirescu, deosebit, pentru 
sediu firmă st 75 mp, preț 35.000 euro. Tel. 
0745/367893.
• Deva, etaj 2, totul nou, ușă metalică 
apometre, gaz 2 focuri, ocupabil imediat, preț 
720 milioane lei. Tel. 0722/564004.
• etaj intermediar, bloc cărămidă, centrală 
termică bine întreținut. Deva, zona bună Rel. tel. 
0721/744514.
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală preț 37.000 euro. Tel. 
228615.
• foarte urgent 2 apartamente a 3 camere, în
același bloc, semidecomandate, ocupabile 
imediat, contorizări, proiect balcon. Tel. 
0722/585819. . „ *

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

• preț 740 milioane lei sau împreună c. iparta 
ment 2 camere 510 milioane și garsonieră 490 I 
milioane lei schimb cu casă zona 
DevaTel.0720/437889.
• Soneria, centru, bloc acoperit, interfon, etaj 3 
din 4, st 80 mp, decomandate, 2 băi, balcon 
închis, centrală termică contorizări complete. 
Tel. 0726/737953.
• Simeria, zonă centrală multiple îmbunătățiri, 
preț avantajos. Tel. 0723/686162.

• ultracentral modernizat, living, parchet, 
centrală, termopan, suprafață mare, pretabil 
privatizare, preț negociabil. Tel. 0788/523930.
• vând sau schimb apartament 3 camere deco
mandate, 2 balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă 
centrală preț 36.500 euro. Tel. 228615.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.550,

www.slmal.ro, slmal@smart.ro

Mobilier de apartament, 
—— Mobilier de birou, 
uși PORTA —
— Tapițerii, Camere de 

tineret 
(24180)

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 DevaCerințe:

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.

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

I

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• decomandate, exclus turn, etaj 1,2 băi, ofer
1,6 mid. lei. Tel. 227479,0745/367893.

Vând ap. 4 camere (07)
• 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, gresie, faianță 
apometre, interfon, zona Liliacului, preț 15 mid. 

lei, negociabil. Tel. 0721/582750,0720/731091.
• amenajat complet, Deva, str. M. Eminescu, cu 
sau Iară garaj. Tel. 0720/437889.

• Deva, zona Lido, 100 mp, 3 balcoane, 2 băi, 
centrală termică totul nou, occidental, preț 
43.000 euro. Tel. 215212.

Vând case, vile (13)
• Simeria, Str. Hunedoarei, nr. 8, 2 camere, 
bucătărie, cămară anexe, gaz metan, apă 500 
mp grădină preț 26.000 euro, negociabil. Tel. 
0744/778823.

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.

Vând case la țară (17)
• 6 camere, una la etaj, curte + teren 15.000 mp, 
telefon, cablu, comuna Urzica, Olt sau schimb cu 
garsonieră sau apartament în Orăștie, Hune
doara Tel. 0254/242949. '
• casă (vilă) P+M.Șoimuș, apă gaze, 4 camere, 
bucătărie, living, scară interioară garaj, 2 băi, 2 
beciuri, anexe, curte, grădină preț negociabil. 
Tel. 225046,0727/934959.
• casă cu grădină-arabil-0,20 ha în satul Lun
ca Băița nr. 98, preț negociabil, informații la 
adresă
• casă și grădină în Brănișca zonă centrală 
preț 20.000 euro, ocupaDilă imediat. Tel. 
0724/011398.

• urgent, casă sat Zam, nr. 55, preț 160 milioane 
lei, negociabil. Relații la adresă

Vând garsoniere (19)
• contort 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.
• decomandate, Bălcescu Nou, etaj 4, bucătărie 
mărită uscătorie, acoperit cu țiglă, preț 660 
milioane lei. Tel. 0740/015454.

• decomandate, modflcată ocupabilă imediat, 
bucătărie, baie cu gresie și faianță modernizări, 
contorizări, balcon deschis. Tel. 0722/585819.
• în Simeria zonă centrală îmbunătățiri, cen
trală proprie, parchet, gresie, lambriuri, complet 
mobilată la cheie, preț 480 milioane lei. Tel. 
0745/343093.
• vând garsonieră in cartiend Dada bl 4, etajă 
apă si gaz contorizate, bine întreținută TeL 
noS92 0723/807419. Nu sunt agent Imobiar.

Vând terenuri (21)
• 11500 mp teren, lângă cabana Bejan. Tel. 
223783,222002.
• 1779mp teren, Deva - Sâhtuhalm, zona Alaskaw/ngerză-oT------- —-—
• 24.700 mp teren pentru agricultura și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• intravilan, 3200 mp, în Hărău, afectat de 
autostradă preț 5 euro mp. Tel. 214645.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 100 
milioane lei. Informații Leșnic, nr. 122, tel. 
0744/568995.
• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, s 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă Informații la tel. 220269, după ora 16, 
0746/029058.
• intravilan, Simeria, zonă centrală toate 
utilitățile, 300 mp, fs 14 m, preț 15.500 euro. Tel. 
0720/505771,0727/844590.
• vând 3516 mp loc de casă la 3 km de Hune
doara, fs 22 m, apă gaz, curent, loc drept, zonă 
liniștită parcelabi 1,10 euro/mp. TeL 0723/005657.

• zona Bejan, 11.100 mp, preț 6 euro/mp, nego
ciabil, cu toate facilitățile. Tel. 0722/585819.

Vând alte imobile (27)
• imobil, ultracentral, P+l, cu terenul aferent, 
pentru producție, comerț și birouri, 140 mp, 
curent monofazic și trifazic, grup social, centrală 
termică toate noi, negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308,212057.

imobile chirii (29)
• ofef pentru închiriat garsonieră, deco
mandată, gresie, faianță, mobilată, aragaz, fri
gider, zona Dorobanți, preț 100 euro/lună. Tei. 
0742/290024.

• ofer pentru închiriat casă 2 camere, bucă
tărie, baie, garaj, curte și grădină zona Mărâști, 
preț 250 euro. Tel. 0742/290024.

• ofer pentru închiriere apartament 4 camere, 
zona Miorița, centrală termică parchet, gresie, 
zonă liniștită preț 240 euro/lună Tel. 
0740/232043.
• ofer spre închiriere apartament, 2 camere, 
mobilate, zona piață, etaj 3, și garsonieră mo
bilată utilată Mărăști, preț 100 respectiv 80 
euro. Tel. 231284,0727/066092.
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, Decebal, suprafața 45 ■ 95 mp. Tel. 
0722/308252.

imobile schimb (30)
• schimb apartament 3 camere și garaj și 
apartament 2 camere, în Deva, cu casă serioasă 
cu teren, minim 800 mp, exclus peste linie. Tel. 
0723/335189.

Auto românești (36)
• vând Aro 243 D, motor Brașov, remorcă 1,5 
tone, stare bună acte la zi. Tel. 0723/335189, 
245874.
• vând Dada 1300, af 1978, unic proprietar, stare 
perfectă de funcționare, motor af 1987, RT, asi
gurare, preț 16 milioane lei, negociabil sau vari
ante. Tel. 0726/705460.
• vând Dada 1310, af 1985, stare de funcționare, 
preț negociabil. Informații Cârnești, 184, tel. 
776722.
• vând Dada papuc 1305, af 1997, alb, 2 locuri, 
preț negociabil, Deva, str. Imp. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.
• vând Dada Super Nova af 2001, cu 
îmbunătățiri, preț 135 milioane lei. Tel. 214645.

• vând Dada Super Nova Rapsodia, af 2001, 
vopsea originală din fabrică mașina a fost 
ținută în garaj, ireproșabilă Tel. 0723/270348.
• vând Super Nova, af 2002, model Confort, 
vopsea originală din fabrică metalizată 
ireproșabilă Tel. 0744/125690.

Auto străine (37)
• cunpâr iigent Opel Agila, Matiz sau Tico, af 
2000 ■ 2005, Ofer 2.000 euro. Tel. 0720/743834.
• vând Renault 25 Diesel, af 1987,2068 mc, jenți 
aluminiu, stare bună de funcționare, preț 1900 
euro, negociabil. Tel. 222120.
• vând urgent VW Caddy IS Dm, af 1997, airbag, 
volan reglabil, impecabil, 145.000 km, consum 
5%, preț 5.600 euro, negociabil. Tel. 0740/420521.

Microbuze. Dube (38)
• vând Iveco Turbo Daily, 2500 cmc, 14 locuri, 
taxe achitate la zi, persoană fizică sau variante, 
preț negociabil. Tel. 0726/705460.
• vând microbuz Mazda E 2200,11 locuri, af 1988, 
preț negociabil, Deva, str. Imp. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.

Utilaje, uneite, industriale și- 
agricole (40)

• vând motoare trifazice 13 kw, 15 kw, 3000 
rotații/min., preț negociabil. Tel. 0722/314123.
• vând tractor 45 CP, necesită reparație, 
remorcă și cositoare, preț negociabil. Tel. 683091.

Moto-velo (41)
• vând 2 biciclete semicursiere cu schimbător 
viteze pe ghidon, stare bună preț accesibil. Tel. 
211483.
• vând biddetă First Bike, nouă în garanție, 
model deosebit, amortizoare față ■ spate, preț 
100 euro, negociabil, model mare. Tel.0743/ 
125344.
• vând biddetă 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)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, noi, cu jantă 
și cameră dimensiuni 975/18, cutie viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele de Dacia Tel. 
221431, seara.

Mobilier și interioare (47)
• vând convenabil canapea extensibilă de 2 
persoane, birou, masă extensibilă de sufragerie, 
6 scaune tapițate, mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța), combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084, 0742/939993, 
0724/643045.
• vând măsuță din marmură ideală pentru 
servit cafea, pentru telefon, televizor sau pentru 
flori, preț negociabil un milion lei. Tel. 
0743/125344.

Mm. .m — . . —,. n m a mito | Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
F If I fl F 111 I I A 7 A J] FI ^cearcă variantele speciale contra cost.
“ ■ ■ " ’ ’ ■ IFlfcFl I ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

iapăriște-40.000 lei 1 apariție “ 30000 lei 1 apariție 100.000 lei
11 Mul) (SMM<) (lOIdaei)

Iratulî SapaStil - 160.000 fel Saparițll- 200.000 W B apariții*  400.000 leilULU 1*
tWsiaol) (M ml noi) (40WMI)

PRIMA APARIȚIE .. .~/.....

îs®

.«•fit
DATE PERSONALE

CHENAR+BOLD+FOTO

îfeMw <wl)
co «ww» m w «oiww

VARIANTE

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Com t im:
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal.

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

• vând mobilă 4 corpuri, preț 5 milioane lei și 
colțar Clio stare foarte bună preț 9 milioane lei. 
Informații tel. 0254/211363 sau 0727/718081.
■ vând ferestre din lemn, 3 canaturi, tocuri și 
rame cu sticlă Hațeg. Tel. 770017.
• vând covor persan 3/2 m, artă manuală 
aproape nou. preț convenabil. Tel. 211483.
• vând mobilă dormitor, furnir, compusă din 
dulap 3 uși, pat dublu, 2 noptiere, o comodă 
măsuță oglindă scăunel, preț 11 milioane lei, 
negociabil. TeL 218854,0740/601003,0788/627065.
• vând mobilă: dulap 2 uși, vitrină canapea 
extensibilă masă și 4 scaune, oglindă preț 
negociabil, Hațeg. Tel. 770017.
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 735 
x 2000 mm, deschidere dreapta, import Ger
mania, preț negociabil. Tel. 0745/096675,218308, 
seara.

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 casetofon auto Panasonic, cu față 
detașabilă stare foarte bună preț negociabil. 
Tel. 222902,0724/366818.

• vând CD ■ RW Extern „Asus" în garanție, preț 
avantajos. Tel. 0744/567736.

Calculatoare si accesorii 
(51)

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

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

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

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

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

Electrocasnice (56)
• vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bunăTel. 221431, seara.
• vând ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, aproape 
nouă frigider Minsk rusesc și un aspirator AP 21, 
stare perfectă de funcționare. Tel. 232414.
• vând mașină de cusut Ileana, Deva, bdul 
Decebal, preț negociabil. Tel. 217413.
• vând urgent mașină de cusut Singer, stare 
perfectă de funcționare, preț 4 milioane lei. Tel. 
213908

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 10 porci, 2 vaci, Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.
• vând 2D oi cu lapte și 10 miei. Tel. 0727/202866.
• vând arbore de cafea 4 ani, foarte frumos, 
frunze 17 cm lungime. Tel. 227224.
• vând fân și otavă de grădină producție 2004, 
Hunedoara. Tel. 0723/005657.
• vând iarbă pentm fân. Dau pământ în arendă 
Tel. 0722/719670.
• vând junincâ gestantă TeL 261013.
• vând vacă, Sântuhalm. Tel. 210850,225093.
• vând 5 familii albine, centrifugă, colectoare 
polen și lăzi cu rame clăditoare. Tel. 214430.

Instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Virth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, preț nego
ciabil. Tel. 221431, seara.

• vând vocoder vocalist Digitech, ideal pentru 
soliști vocali și studiouri de înregistrare. 
Sequencer Korg memorie muzicală Deva. Tel. 
0722/629058.

Altele (61)
• cumpăr urgent buștean molid, plata pe loc. 
Relații tel. 0722/314123.
• oferim la prețuri minime sucuri Floridă cali
tate superioara, 8 sortimente, îmbuteliate la 
sticle de plastic de 2 litri sifonate și 3 litri nesi
fonate, Deva. Tel. 235320,0745/096675.
• oferim siropuri superconcentrate, 12 sorti
mente, pentru dozatoare TEC, la flacoane de 
plastic de 2 litri, se obțin 570 pahare suc. Tel. 
235320,0745/096675.

• 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.

• vând 2 bazine metalice, 2000 litri fiecare, drep
tunghiulare, 250 x 180 x 70 cm, îmbrăcăminte 
inox și instalație răcire pentru păstrarea laptelui 
sau altor lichide alimentare. 425 euro/bucata, 
negociabil, 0745/096675,212057,218308.
• vând 2 butelii de voiaj, noi, aduse din Polonia. 
Tel. 232414.
• vând 2 vane inox dreptunghiulare, capacitate 
1000 litri fiecare, preț 320 euro bucata, nego
ciabil. Tel. 212057,0745/096675,218308.
• vând barcă pneumatică pentru agrement sau 
pescuit, una - două persoane, stare bună preț 
convenabil. Tel. 211483.

Pierderi (62)
• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
•numele vasiu ban loan. Se declară nulă

• pierdut permis ADR pe numele Bogdan Adrian 
Cornel. Se declară nul.
• pierdut polița asigurare RCA seria 110051207, 
eliberată de Allianz Tiriac, pe numele Coiculescu 
Daniel. Se declară nulă

Citații (63)
• Se citează la Judecătoria Deva, în data de 
27.06.2005, pârâtul Barany Nicolae loan, pentru 
acțiune în constatare, dosar 2785/2005, cu Dinu 
Iulian, pentru vânzare-cumpărare autoturism 
Ford Sierra 23 D cu număr de înmatriculare HD 
02ENU.

Apeluri (65)

• Absolvență Liceului Agroindustrial Geoa- 
giu, promoția 1980, sunt rugați să sune la 
tel, 0744/846613 pentru informații referi
toare la organizarea aniversării a 25 de ani 
de la absolvire.

Matrimoniale (69)
• Sărac financiar dar bogat la suflet pierdut
jumătate de inimă Dacă ai găsit-o, ofer recom
pensă cealaltă jumătate, zodia Pești, 32 de ani. 
Rog seriozitate. Aviz profitoarelor. Tel. 
0720/743.834. - -
• titrat, singur, 49/185/75, caut doamnă singură 
suplă prezentabilă Mesaje la e-mail: 
freenicu2@yahoo.com

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

Prestări servicii (72)
• execut lucrări complete de amenajări inte
rioare și exterioare la cel mai bun raport caii- 
tate/preț. Tel. 0721/267912.

Primăria Comunei 
Râu de Mori 

scoate la concesionare parcele 
in zona de agrement Râușor, 
în data de 20 iunie 2005.
Cei interesați sunt rugați să 
sune la telefonul 776.046, in
tre orele 8.00 și 16.00.12*293)

RECLAME

SC ADE SRL
Deva

invită clienții, care , 
au cumpărat case | 
de marcat fiscale 
modelele OPTIMA I

300 și 500, la sediul 
societății, în 

vederea programării 
pentru introducerea 

softului de deno
minate (leul greu). 
Tel: 0254/212283 
sau 0722/327545.

Email: 
adedeva@rdslink.ro

• huse auto pentru Logan, Solenza, Renault Clio, 
Megan, Scenic, Twingo, Cielo, Opel Astra 17 DTI, 
uși capitonate, Deva, Micul Dalas, Str. Florilor nr. 
1. tel. 0727/756681.
■ 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.
• transport mobilă electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc. Tel. 225578, 
0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)

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

• companie austriacă angajează operatori 
slot machines, școlarizare gratuită In 
cadrai firmei, condiții de lucra occidentale. 
Cerințe: bacalaureat Așteptăm CV-uri cu 
poză in Bdul 22 Decembrie, bL Dl + D2. 
Informații la tel 0254/232747.

• SC AHce Qrem Impex SRL Deva angajează 
inginer service auto. Cerințe: studii supe
rioare de specialitate. Informații la teL 
220701,235253.

• SC Danielle Company SRL, cu sediul In 
Deva, Str. Rândunică nr. 6, angajează trico- 
tamefe"aoiK^asm, 

0721/205011.

• SC Rodpet SA agenția Hunedoara anga
jează pentru Deva agent comercial șl 
gestionar vânzător (studl - liceul) șl IT 
(studii superioare de specialitate) și pe 
Hunedoara gestionar vânzător (studii ■ 
liceul). Relații la teL 0254/219510,213007, 
0745/099933

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

• 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 poli
tehnică; se solicită permis cat. B, cunoș
tințe operare PC, engleză sau germană 
mediu. Contact tel. 219232 sau 220265.

http://www.slmal.ro
mailto:slmal@smart.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
mailto:freenicu2@yahoo.com
mailto:adedeva@rdslink.ro
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Paris Hilton se mărită

• Seisme Un cutremur de 5,6 grade pe scara Richter s-a produs ieri în nordul insulei Sumatra, fără a provoca victime sau pagube materiale, în timp ce Japonia a fost afectată de un seism de 5,7 grade.
• Apel Biserica Catolică a făcut apel la credincioși pentru a trimite la Vatican dovezi „în favoarea sau împotriva" sanctificării Papei loan Paul al ll-lea. E nevoie de dovezi că acesta a realizat două minuni după moarte, ca răspuns la rugăciunile adresate lui.
Arestat pentru hărțuire

New York (MF) - Actorul Christian Slater (35 ani) a fost arestat în Manhattan, ieri dimineață, după ce o femeie pe care o hăr- țuise sexual pe stradă a chemat poliția, transmite CNN.„Pe scurt, a pus mâna pe posteriorul unei femei de pe stradă”, a spus sergentul Mary Doherty, adăugând că actorul era în stare de ebrietate.Televiziunile americane au difuzat imagini în care actorul purta cătușe și era escortat spre o mașină a politiei. „Nu am făcut nimic”, a declarat el. Ieri urma să se stabilească suma pentru cauțiune.

■ Moștenitoarea lan
țului hotelier Hilton l-a 
ales pe Paris Latsis, fiul 
unui armator grec.

Los Angeles (MF) - Paris Hilton se va căsători cu Paris Latsis, fiul unui bogat armator grec, a declarat agentul de presă al tinerei pentru revista People. Paris Hilton (24 ani) a acceptat la mijlocul săptămânii trecute cererea în căsătorie a lui Paris Latsis, cu trei ani mai în vârstă decât ea. Cei doi sunt împreună de cinci luni.Latsis a așteptat revenirea lui Paris, aflată în turneu în ultimele trei săptămâni în Europa, pentru promovarea parfumului ei și a filmului „House of Wax”, înainte de a
A erupt Vulcanul Focului
■ Este vorba de cea mai 
puternică erupție din 
ultimii 15 ani a unui vul
can din Mexic.

Vegetală
Londra (MF) - Marea Britanie va avea prima centrală electrică ce va funcționa pe bază de plante și va furniza energie unui număr de două mii de gospodării. Centrala de doi megawați, care va costa 6,5 milioane lire sterline (9,5 milioane euro), va fi instalată în Staffordshire, cen trul Angliei, și va fi ali- men tată cu plante furnizate de 170 de agricultori.

Rambo revine
Los Angeles (MF) - Actorul Sylvester Stallone (58 ani) a anunțat că va relua rolul Rambo, după mai multe luni de speculații pe această temă. Stallone a jucat pentru a treia oară acest rol în 1988, filmele aducân- du-i milioane de dolari actorului. Am semnat contractul și am acasă pregătite vechea bandana, mitrali- ' era și arcul cu săgeți”, a declarat actorul. M

Patrick Stewart
(Foto: EPA) 

La spital 
Londra (MF) - Actorul 
Patrick Stewart (64 
ani) a fost transpor
tat de urgență la spi
tal după ce a acuzat 
dureri în piept în tim
pul unor filmări în 
Marea Britanie. Ste
wart filma producția 
științifico-fantastică 
„Eleventh Hour" pen
tru Granada IV când 
au început durerile, 
despre care el a cre
zut că sunt de inimă. 
Actorul i-a spus regi
zorului că nu se sim
te bine și a fost con
dus la un spital din 
Manchester. După 
trei ore de teste, i s-a 
spus că totul este în 
regulă și poate pleca. 
Un purtător de 
cuvânt de la Grana
da a declarat că 
Stewart se simte 
foarte bine în 
prezent și a revenit 
pe platoul de filmare.

Mexico City (MF) - Vulcanul Focului, aflat în Mexic, a început să erupă luni, aruncând roci, cenușă și lavă până la o înălțime de cinci kilometri. „Este cea mai puternică erupție din ultimii 15 ani și ținem sub observație vul-

Ca frații între Amigo și Brigitta s-a creat o legătură puternică, fiind nedespărțiți în plimbările zilnice. (Foto: fan)

Vulcanul Focului (Foto: epa)

Miss Canada e Miss Univers
■ Natalie Glebova a fost 
aleasă drept cea mai 
frumoasă, învingându-și 
cele 80 de rivale.

Bangkok (MF) - Miss Canada, Natalie Glebova (23 ani), o brunetă cu ochi albaștri, a fost încoronată marți, la Bangkok, Miss Univers 2005, învingându-și rivalele directe, toate provenind din America Latină și Caraibe.Tânăra născută în Rusia și care a emigrat împreună cu familia în Canada la vârsta de 12 ani, a moștenit coroana de la Jennifer Hawkins, din Australia, la capătul unei finale spectaculoase, transmisă în peste 170 de țări. „Mi se pare că totul s-a întâmplat prea

<■

Cele mai frumoase femei
Londra (MF) - Cinci dintre cele mai frumoase femei din lume au în comun faptul că sunt brunete, potrivit clasamentului dezvăluit ieri de revista de modă britanică Harpers and Queen's, după ce a consultat o mie de experti din modă, cultură, presă și chirurgie estetică.Angelina Jolie este prima în acest top, urmată de manechinul Christy Turlington, regina Rania a Iordaniei, regizoarea Sofia Coppola și bucătăreasa Nigella Lawson.

De la homari la lingouri de aur
■ Biroul de obiecte pier
dute din capitala Franței 
sărbătorește 200 de ani 
de la înființare.

Paris (MF) - Unul dintre cele mai vechi birouri de o- biecte pierdute - cel de la Paris - sărbătorește 200 de ani de la înființare.Oficiul primește în fiecare zi în jur de 900 de obiecte
boneta evreiască, se află in vizită la Ierusalim pentru a-și promova noul film, „I Prefer That We Remain Friends”. (Foto: epa)

Paris (Foto: EPA)o cere oficial de soție. Potrivit revistei People, cei doi și- au sărbătorit logodna sâmbătă la o mică petrecere la care au fost invitate 75 de persoane, prieteni și rude.„Sunt foarte îndrăgostită, este un om unic”, declarase Paris Hilton, la începutul lunii, aceleiași reviste. „Vreau să am copii în următorii doi ani”, adăugase ea.
canul, deoarece este din ce în ce mai activ. (...) La nevoie, vom evacua zona”, a declarat coordonatorul federal al serviciului de protecție civilă, Carmen Segura.Cenușa aruncată de vulcan a determinat închiderea aeroportului din orașul Colima, aflat la 30 de kilometri depărtare, în timp ce versanții muntelui au fost acoperiti de lavă.„Lava este foarte densă și înaintează încet. A ars toată iarba de pe munte”, a afirmat directorul serviciului național de protecție civilă.Locuitorii din satul San Marcos, aflat la poalele muntelui, au declarat că simt obiș- nuiți cu erupțiile și că sunt mai preocupați de pășunatul animalelor pe versanti decât de propria lor viată.

Natalie Glebova, felicitată de părinți (Foto: epa)repede și că este ireal”, le-a declarat jurnaliștilor noua Miss Univers, radioasă și cu respirația tăiată, agitând drapelul Canadei. Pe locul al doilea s-a clasat Miss Porto Rico, Cynthia Olavarria, urmată de Miss Republica Do
pierdute, fiind vorba mai ales despre telefoane mobile, umbrele, pălării ori portofele. Se găsesc și lucruri ciudate și niciodată cerute înapoi: un craniu, un picior de lemn și un lingou de aur.Potrivit regulilor biroului, cel care a găsit obiectul are dreptul să îl revendice, dacă proprietarul de drept nu a venit. Biroul reușește să re- turneze în fiecare an peste

minicană, Renata Sone, Miss Mexic, Laura Elizondo, și Miss Venezuela, Monica Spear.Cei 12 jurați au acordat și trei mențiuni speciale: pentru cel mai bun costum national, obținută de Miss Thailanda, Chananporn Rosjan, pentru
40.000 de obiecte proprietarilor. Recent, mai multe diamante găsite într-o zonă publică au fost returnate unei americance care le pierduse.Obiectele mai ciudate pe care nu le revendică nimeni sunt așezate într-un mic muzeu. Acolo poate văzut un homar găsit la aeroportul Charles de Gaulle, proteze dentare și cenușa unei persoane despre care nu se știe nimic. 

fotogenie - câștigată de Miss Filipine, Gionna Cabrera, și pentru popularitate - obținută de Miss Virgin Islands, Tricia Homer.
Au promovat turismulConcursul e patronat de canalul american NBC, care l-a transmis în direct în SUA la o oră de maximă audiență, luni seara, din cauza decalajului orar, și de miliardarul american Donald Trump.Thailanda a profitat de a- cest eveniment, urmărit de un miliard de telespectatori, pentru a-și promova turismul după valurile seismice din decembrie anul trecut. în memoria victimelor catastrofei s-a păstrat un moment de reculegere.

Vizită Gerard Depardieu purtând „yamulka”,


