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■ Prefectul l-a acuzat 
pe șeful Serviciului de 
Informații și Protecție 
Internă de șantaj.

Deva (T.S.) - Ieri, prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu, a făcut o declarație șocantă. Potrivit acestuia, șeful

Serviciului de Informații și Protecție Internă (SIPI, “fostul doi și-un sfert”), comi- sarul-șef Velu Călușeru s-ar afla în spatele SMS-urilor de amenințare primite în ultimele patru luni. Contactat de CUVÂNTUL LIBER, prefectul Vladu a afirmat că „nu pot încă să divulg informațiile

care stau la baza acestei acuzații. Vreau să se știe însă că s-a încercat șantajarea mea. Cei care stau în spatele acestor acțiuni sunt făuritori de dosare. Pur și simplu vor să- mi facă același lucru ca și fostului președinte al CJ Hunedoara, Mihail Rudeanu”, susține prefectul.

Acesta a mai adăugat că și angajații instituției pe care o conduce au fost amenințați că vor fi controlați și la domiciliu. în replică, șeful SIPI Hunedoara, comisarul-șef Velu Călușeru, a declarat că nu comentează acuzele aduse și că a raportat situația creată superiorilor săi.

Bulibășeală fiscală
Deva (C.P.) - Potrivit modificărilor Codului Fiscal, de la 1 iunie se aplică o cotă de impozitare de 10% pentru depozitele bancare. Modificarea s-a făcut prin O.U., dar nu există norme de aplicare. „Sperăm că vor fi publicate în M.O. până la finele lui iunie, în sectorul bancar, acest calcul al impozitelor, cu reținere la sursă, se face la finele lunii”, a declarat la Deva, Cornel Benchea, | directorul BRD -■ Grup Sibiu.

' Reabilitarea drumurilor
Deva (D.I.) - Banca Mondială a acordat• 500.000 de euro pentru pietruirea sau reabilitarea unor porțiuni din 18 drumuri comu- f nale, lungimea totală a lucrărilor fiind de aproximativ 13 km. „Fondurile respective , vor fi distribuite comunelor, în funcție de lungimea tronsonului ce se are în vedere, suma maximă ce va fi acordată unei pri- , mării nedepășind însă 30.000 de euro”, ne- a spus Mircea Moloț, președintele C.J.i_______________________________________________________

CUVÂNTUL LIBER
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Utilizat ea calculatorului în 
liceele hunedorene

Grafka. Cuvânlu- ‘iter îuts.i C.iA?P De va

Lucrările premiate la concursul„1 Iunie” au fost admirate de copiii prezenți la acțiunea organizată pentru ei de ziarul nostru. /p,6 
(Foto: Traian Mânu)

Interlopi cu chef de libertate
■ După numai câteva 
ore de arest, cei nouă 
traficanți de comori 
se cer afară.
MlHAELA TăMAȘ
mi haela.tamas@inf armmedia.rc

Deva - Cei nouă căutători de comori, din Deva și Abrud, audiați marți de procurori ai

Curții de Apel Alba Iulia au primit mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile. Ceilalți trei învinuiți vor fi cercetați în stare de libertate, dar procurorii vor face recurs împotriva sentinței și vor cere rearestarea lor, a declarat miercuri procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, Augustin Lazăr. Dar nu se lasă „luate” nici

cele nouă persoane reținute, care au declarat că vor face recurs. Toți cei reținuți de procurori și polițiști simt cercetați pentru săpături neautorizate în zona siturilor arheologice din Munții Orăștiei, proxenetism, șantaj și lipsire de libertate. Ziariștii au fost lăsați să intre în sala de judecată, în premieră la o acțiune de asemenea amploare.

Noi acuzații
Deva (T.S.) - Nicolae Cîmpeanu, administratorul Point Paper, acuză Direcția pentru Protecția Copilului, și implicit pe directorul acesteia, că a e- fectuat licitații fără a respecta legea. Potrivit acestuia, licitațiile din 2005 au avut ca “beneficiari” oameni din sânul PNL. /p.3

Sindicatul polițiștilor
■ Aproximativ trei 
sferturi din polițiștii 
hunedoreni și-au for
mat un sindicat.

Deva (M.T.) - Constituirea Organizației Teritoriale Hunedoara s-a realizat cu participarea reprezentanților celor 795 membri înscriși până în prezent în sindicat, din numărul total de 1.200 polițiști. în urma alegerilor, a fost ales președinte subcomisarul de poliție Dumitru Grosu, de la Poliția Municipiului Deva, vicepreședinte, inspectorul

Marius Frențoni, din cadrul Centrului Zonal Pui, și trezorier, agentul-șef adjunct Va- sile Bucuci, de la Poliția Municipiului Hunedoara. De asemenea, agent-șef de poliție Ovidiu Filipescu, de la Poliția Municipiului Deva, a fost desemnat delegat sindical. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din România a fost primit ca membru asociat la Eurocop - Confederația Sindicală a Polițiștilor din Europa, care are în componență 18 sindicate naționale, cu peste 600.000 Președinții mai multor Cooperații de Consum și-au exprimat ieri nemulțumirea față de activitatea președintelui Federalcoop, Nicolae Jurca. /p.3 (Foto: Daniel I. lancu)
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■1 Sil»• Localizată Serviciile de informații franceze au anunțat autoritățile italiene că au localizat casa unde este ținută prizonieră Clementina Cantoni, italianca răpită în urmă cu 16 zile în Afganistan. Casa este la periferia sudică a capitalei Kabul.• Cooperare. Statele Unite vor continua cooperarea cu Uniunea Europeană, în pofida respingerii Constituției europene de către francezi, a subliniat, marți, Scott McClellan, purtătorul de cuvânt al președinției americane.

Testul Constituției în Olanda
<3

A demisionat
Moscova (MF) - Președintele republicii ruse Osetia de Nord, Aleksandr Țassohov, și-a prezentat, marți, demisia, la zece luni după criza ostaticilor din Beslan. Demisia lui era cerută de rudele victimelor de la Beslan, din cauza modului defectuos în care a gestionat criza ostaticilor, soldată cu 330 de morți, între care 186 de copii, în afara celor 31 de teroriști uciși în urma intervenției forțelor speciale.

Nu ne 
afectează

București (MF) - Referendumul din Franța a- i supra Constituției europene nu va afecta proce- j sul de aderare la Uniunea Europeană, dacă România își face temele și aplică eformele necesare integrării, a afirmat parlamentarul european Emma Nicholson, în timpul discuțiilor cu premierul Călin Popescu Tăriceanu. „Dacă România își face mele și aplică reformele necesare integrării, atunci nu va fi nici o întârziere”, a spus , Nicholson.

Călin Popescu Tă
riceanu (Foto: arhivă)

intre 
premieri 
București (MF) - Pre
mierul Călin Popescu j
Tăriceanu a avut, •
marți, o discuție tele- i
fonică cu omologul i
său bulgar, Simeon i
de Saxa Coburg- ț
Gotha, prin care cei =
doi oficiali s-au con- :
sulfat asupra evoluții- i
lor legate de referen- i
dumul din Franța pri- i
vind Constituția euro- ș
peană. Cei doi pre- i
mieri au avut și un i
schimb de opinii pri- i
vind progresele înre- i
gistrate de cele două i
țări în procesul de in- i
tegrare în UE. Tot în i
această Săptămână, i
Tăriceanu va efectua 
o vizită la Berlin, un- i
de va discuta cu can- i
celarul Gerhard i
Schroeder și cu alți i
lideri politici germani i
despre agenda euro- i
peană și progresele i
înregistrate de Româ- i
nia în procesul de ;
aderare. i

Mark Felt

Și-a dezvăluit identitatea
Washington (MF) - Deep Throat, sursa secretă ale cărei informații au fost vitale pentru dezvăluirile făcute de Washington Post în scandalul Watergate, era un responsabil de rang înalt al FBI, Mark Felt.în calitate de adjunct al directorului FBI în perioada în care agenția se lupta pentru independența față de administrația lui Richard Nixon, Felt avea capacitatea și motive pentru a ajuta la demascarea rețelei de spioni interni, a supravegherii secrete, a modalităților de acțiune mai puțin ortodoxe și a acoperirilor care au condus la demisia lui Nixon, la 9 august 1974, precum și la pronunțarea de pedepse cu închisoarea pentru unii responsabili de rang înalt din acea perioadă.

Cea mai celebră sursă secretăIdentitatea lui Felt, considerat cea mai celebră sursă secretă, a făcut obiectul speculațiilor timp de mai mult de 30 de ani. Marți, rolul său a fost dezvăluit de familie într-un articol din publicația Vanity Fair.Chiar și Nixon a fost înregistrat în timp ce spunea că Felt ar putea fi un informator. însă dezmințirile repetate ale lui Felt și tăcerea păstrată de reporterii pe care i-a ajutat - Bob Woodward și Carl Bernstein - au contribuit la păstrarea misterului în legătură cu identitatea lui Deep Throat.
""'’KâER’
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S Partidele au anunțat 
că vor respecta rezulta
tul dacă participarea va 
depăși nivelul de 30%.Haga (MF) - Circa 11,6 milioane de olandezi au fost așteptați la urne, ieri, la trei zile după votul negativ acordat Constituției europene de către francezi, și, potrivit sondajelor de opinie, textul ar urma să fie respins într-o proporție și mai mare în Olanda.Birourile de vot s-au deschis la ora locală 07.30 și urmau să se închidă la ora locală 21.00.După luni de indiferență, manifestată atât în presă cât și în discursurile oamenilor politici, care susțin aprobarea textului în proporție de 80 la sută, campania a fost lansată

Premierul Jan Peter Balkenende (Foto: epa)în urmă cu mai puțin de trei săptămâni, în condițiile în care sondajele indicau opoziția majorității oladezilor față de Constituție. Premierul Jan Peter Balkenende a lansat un
ultim apel compatrioților săi, marți. „Dacă doriți progrese pe plan economic, trebuie să aprobați textul”, a subliniat el.Potrivit celor mai recente

sondaje, tabăra opozanților textului este de circa 60 la sută.Lipsa de popularitate a Guvernului Balkenende este u- nul dintre motivele de respingere a Constituției. Potrivit sondajelor, olandezii sunt îngrijorați de o posibilă dizolvare a țării lor într-o Europă extinsă, dar și de intervenția autorităților de la Bruxelles în legătură cu anumite dosare, ca politica liberală în materie de droguri ușoare, căsătoria între persoane de același sex sau eutănasierea.Ei sunt îngrijorați de o posibilă aderare a Turciei și de mâna ieftină de lucru străină.Referendumul este consultativ, dar majoritatea partidelor au anunțat că vor respecta rezultatul dacă participarea va depăși nivelul de 30 la sută.
Bush critică raportul Amnesty

Raportul Organizației 
Amnesty International, 
nefavorabil Statelor Uni
te și Uniunii Europene.

Washington (MF) - Raportul prezentat de Amnesty International privind condițiile de detenție de la baza militară Guantanamo, din Cuba, este „absurd”, a declarat marți președintele american.„Statele Unite sunt o țară care promovează libertatea în întreaga lume. Când există a- cuzații împotriva cetățenilor noștri, efectuăm anchete complete și transparente”, a subliniat președintele.Președintele Bush a apreciat că eforturile diplomatice de a convinge Coreea de Nord să renunțe la ambițiile nu-
Cel mai popular

Budapesta (MF) - Principala formațiune de opoziție din Ungaria, FIDESZ, și-a menținut, în luna mai, o cotă de popularitate mai ridicată decât cea a MSZP, cel mai mare partid din coaliția guvernamentală de la Budapesta, transmite MTI, citând rezultatele unui sondaj de opinie publicat ieri. în luna mai, popularitatea Partidului Socialist (MSZP) a scăzut de la 27 de procente, cât era în aprilie, la 24 de procente, potrivit sondajului realizat de Institutul Median. Același sondaj cotează partidul de dreapta FIDESZ cu 32 la sută opinii favorabile, cu un procent mai mult decât în luna precedentă.

Președintele american, George 
W. Bush (Foto: EPA)cleare „pot și trebuie să dea rezultate”.El a ținut să sublinieze că libertatea în China nu trebuie să fie doar de natură economică, evocând în special problema Tibetului și situația presei.Referindu-se la situația din

Irak, Bush a remarcat că Guvernul irakian face suficiente eforturi pentru a învinge insurgenții.în ceea ce privește criza nucleară iraniană, Bush este de părere că negocierile în care sunt angrenate țările europene au făcut progrese.
Măsuri și rezultateMăsurile adoptate de liderii europeni pentru combaterea terorismului au favorizat încălcări ale drepturilor omului în spațiul UE, a informat Amnesty International.Amnesty consideră că Uniunea Europeană trebuie să depună eforturi pentru a se a- sigura că își îndeplinește obligațiile internaționale și că respectă drepturile persoanelor suspectate de terorism.

Tot mai 
periculoasăLondra (MF) - Judecătorul antiterorist francez Jean-Louis Bruguiere a avertizat că rețeaua al- Qaida este în prezent mai fragmentată și constituie o amenințare mai mare decât în trecut, relatează BBC News online. Bruguiere a precizat că al-Qaida a recrutat membri mai tineri, care au devenit mai radicali din cauza războiului din Irak. „Asistăm la o sporire a numărului celulelor teroriste, a grupărilor și conexiunilor”, a declarat el, avertizând că rețeaua recrutează, foarte rapid, „elemente necunoscute”.

MOrtl Șl rdnițl Un atentat sinucigaș, comis ieri, la o moschee din Kandahar, hi sudul Afganistanului, s-a soldat cu cel puțin 20 morți, alte 40 de persoane fiind rănite, (foto: epa)
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S: Cei trei jurnaliști au 
relatat presei momentul 
răpirii lor și condițiile în 
care au fost sechestrați.

București (MF) - Ovidiu O- hanesian susține că în perioada detenției din Irak a fost bătut, pentru că nu a respectat regulile grupării care îi ținea ostatici, refuzând să dea detalii, „pentru a nu pune în pericol viața unor oameni”.El a spus doar că incidentul a avut loc atunci când l-au

spune că a îmbrăcat pe Sorin Mișcoci în portocaliu. Ohanesian a precizat că atunci a avut un blocaj psihic. Marie Jeanne Ion a fost cea care a dezvăluit a- cest moment, precizând că Ovidiu a fost bătut rău și a- menințat cu pușca la tâmplă.Jurnaliștii Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian au susținut, ieri, o conferință de presă, în care au relatat momentul răpirii lor și condițiile în care au fost sechestrați, precum și momentul eliberării.

fost bătut de răpitoriEi au respins categoric faptul că ar fi putut fi implicat Mohammad Munaf în răpirea lor, susținând că nici o persoană nu ar putea să se auto- supună unui astfel de tratament, pe care Mișcoci l-a catalogat drept groaznic.
Eliberați „la pachet”Jurnaliștii nu au putut preciza însă dacă Munaf a stat în permanență în același loc de deținere, având în vedere că tot timpul au fost legați la ochi. Ei au precizat că au fost

eliberați „la pachet toți patru”, fiind lăsați pe o stradă din Bagdad, de unde au fost preluați.Reporterii au subliniat că nu s-au aflat nici o clipă în custodia forțelor americane.Marie Jeanne a declarat că, pe parcursul captivității, au fost făcute cinci înregistrări video cu ei, iar una audio.Ei nu au putut preciza dacă au fost deținuți pe toată durata captivității de aceeași grupare. Ohanesian a apreciat însă că a fost o singură grupare.
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comandate politic?• Verificare. O echipă de specialiști în tehnică medicală verifică, în această perioadă, echipamentele sosite la Hunedoara în cadrul unei donații a francezilor din Cherbourg. Potrivit consilierului Dan Magheru, dacă echipamentul corespunde cu ceea ce este scris pe cutii, el va fi extrem de util medicilor de la Spitalul Județean. (D.l.)

• Concurs. în 5 iunie a.c., începând cu ora 11, la Centrul de vizitare Ostrovel se va sărbători Ziua Mediului prin derularea concursului „Copii, ieduți de capră neagră și vecinii lor din Retezat". Acesta este organizat de Administrația Parcului Național Retezat și Asociația „Ecosilva Retezat" și vor participa elevi din Săîașu de Sus și Râu de Mori. (S.B.)

Licitații
■ Administratorul soci
etății Point Paper 
acuză Direcția pentru 
Protecția Copilului.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Articolele în care CUVÂNTUL LIBER trăgea un semnal de alarmă despre ceea ce se întâmplă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hune- dora nu au rămas fără ecou, într-un drept la replică, directorul Viorica Popescu ne înștiința că facturile supraevaluate sunt stornate. E adevărat că redacția nu a priFĂPTUI» DIVERS

Cine-î mai francez 
ca negru ?

Daniel I. Iancu_____________
daniel.iancu@informmedia.ro

Treaba asta cu „nu"-ul franțuzesc parcă 
mi-aduce aminte întrucâtva de naționa
lismul neaoș românesc. Ăla care presupune 

să împroști cu noroi în toate părțile, de parcă 
nu-i nimeni mai frumos, mai dăștept și mai al 
dracu' de șmecher ca un român „verde". Se 
vede că asta-i boală transmisibilă, iar 
francezii s-au molipsit subit. Da' nu orice 
francez, ci din cei „de două mii de ani", 
veniți acum un secol de prin zecile de 
colonii de peste mări și țări de care de mult 
n-a mai auzit nimeni...

/'"’’e s-au mai văitat europenii și ce-au mai
V_>sărit în sus de bucurie „francezii" ăștia 

după ieșirea de la urnele lor. Așa i-a trebuit 
lui Raffarin dacă le-a ignorat conaționalilor 
sentimentele profund naționale și nu le-a mai 
adus aminte unora de bananieri, orez ori 
bambus. Chestia mișto e că agențiile de presă 
transmiteau fotografii după poze și poze după 
fotografii cu zeci de „francezi" negri, chinezi, 
indieni sau papuași exultând de bucuria vic
toriei Franței „pure" împotriva Europei vene
tice. După cum se vede nu doar românu' are 

) mintea scurtă! Te minunezi ce repede uită și 
alții umilințele îndurate secole de-a rândul 
din cauza aceluiași naționalism exacerbat pe 
care ei îl afișează astăzi mândri! Și ui,te-așa 
au devenit iar unii mai catolici decât papa și 
mai francezi decât francezii!

Scandal în sânul 
Cooperației
■ Zece președinți de 
cooperații din județ vor 
înlocuirea președintelui 
FEDERALCOOP.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Nicolae Jurca, președintele FEDERALCOOP Hunedoara, este acuzat de mai mulți președinți de cooperații din județ de comiterea unor ilegalități. FEDERALCOOP-ul s-a constituit în 1996 prin reorganizarea fostei Uniuni Județene a Cooperativelor de Consum și cuprinde la ora actuală 11 asemenea unități, fără a avea însă vreun drept asupra activelor acestora. Președinții de cooperații, prezenți ieri la sediul Cuvântului Liber, l-au acuzat pe Nicolae Jurca de
Tabere la... reducere

Puține POS-urî
Deva (C.P.) - Tendința comercianților hunedoreni este de a lucra cu numerar și de a accepta cu greutate mijloacele moderne de plată, respectiv POS-urile, care permit clienților să plătească prin intermediul cârdurilor. „Sperăm ca reținerea acestora să fie de scurtă durată. Rolul cârdului este de a permite oamenilor plata ușoară a serviciilor și mărfurilor și nu pentru a se duce la bancomate să ridice bani. Persoana care plătește cu cârdul nu achită nici un comision. însă la ridicarea banilor din banco- matele băncilor la care au card se achită un comision de 0,2%, iar dacă se apelează la bancomatul altei bănci, comisionul este de 0,2%+25000 de lei”, declară Liviu Paralescu, directorul BRD - Sucursala Deva.

Deva (R.I.) - Din cele cinci tabere funcționale, câte erau până acum în județul Hunedoara, doar două vor mai funcționa în această vară, cele de la Căprioara și Costești. Cele două centre de vacanță totalizează un număr de 130 de locuri de cazare, „doar ele fiind considerate pregătite să primească elevi în această vară”, după cum precizează Simona Oprea, director al taberelor hune- dorehe. Până acum 126 de tabere s-au închis la nivel național, doar 52 din totalul de 178 de tabere aflate în patrimoniul Agenției Naționale de Tineret au fost considerate viabile și intră, anul acesta, în circuit. Restul până la 178 vor fi puse la păstrare. Prețurile pentru o zi de cazare

Asociația „Noua Speranță” din Petrila j a organizat un spectacol-concurs pentru copiii seropozitivi din localitate. Muzica, i dansul și veselia au fost ingredientele de bază ale manifestării, /p.6
(Foto: Ina Jurcone)

Reduceri la CFR
Deva (R.I.) - în perioada 12 iunie 2005 - 30 septembrie, SN Transport Feroviar de Călători introduce reduceri în cadrul mai multor oferte. Astfel, la oferta de călătorie în familie, se asigură o reducere de 15% din tariful la tren rapid clasa a Il-a. Pentru oferta de vacanță în grup se asigură o reducere de 15% din tariful la tren rapid clasa a Il-a pentru grupurile formate din cel puțin 10 persoane. Reducerile nu se aplică pentru tariful tichetului de rezervare, acesta fiind plătit integral G5 000 lei/oersoană). 

mit nici o copie după aceste facturi. Și tocmai când, peste instituțiile abilitate să dea un răspuns domnea liniștea, Nicolae Câmpean, administratorul societății Point Paper acuză DGASPC-ul că efectuează licitații fără a .respecta legea.
Comandă politică?„Firma mea a livrat către DGASPC produse de pape- tărie până în 2003, povestește Nicolae Câmpean. în 2004, nu am fost anunțat când se va face licitația. Și pentru că am tot insistat, am fost anunțat că aceasta a avut loc. în 2005, nu am vrut să mai înghit gă- lușca și am trimis o scrisoare 

întabularea ilegală, pe numele FEDERALCOOP, a aproximativ 30 de spații, pentru care tot ei mai plătesc încă taxe și impozite la primării și spun că în curând li se va cere să plătească și chirie pentru spațiile care le- au aparținut.Zece din cei 11 președinți, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație la FEDERALCOOP, au cerut convocarea CA, conform legii, pe data de 1 iunie, lucru pe care Jurca l-a refuzat și a închis sala de ședințe, luând cheile la el.
Cooperativă de gradul IAzi are loc transformarea FEDERALCOOP-ului într-o „cooperativă de gradul I”, lucru neacceptat de președinți. „Ceea ce dorim noi e să nu se constituie această coo- 
și trei mese vor fi cuprinse între 250.000 și 390.000 de lei. De asemenea, se oferă elevilor și tinerilor (cu vârste de până la 29 de ani) posibilitatea de a-și petrece vacanța de vară în Grecia, la un preț de 145 de euro pe sejur.

Simona Oprea

Staff-ul AJOFM s-a instalat
Deva (I.J.) - De ieri, AJOFM Hunedoara are o nouă conducere. în urma concursului susținut în urmă cu trei săptămâni, funcția de director executiv este ocupată de Vasile Iorgovan, cea de director executiv adjunct de Imre Baboczi și de Mariana Băcilă, ca director executiv adjunct al Direcției Buget. „AJOFM are de gestionat 80 de miliarde de lei din bugetul asigurărilor de șomaj. Dacă ar fi vorba de 

de intenție, în care mi-am anunțat dorința de a participa la licitație. Și de data aceasta am fost lăsat de-o parte, licitația fiind câștigată de o firmă al cărei administrator este un membru PNL. Au urmat noi contestații către DGASPC și aceleași răspunsuri irelevante. De aceea, am trimis un memoriu către Ministerul de Finanțe, răspunsul fiind unul favorabil mie. în acest context am acționat în judecată DGASPC- ul”, susține Câmpean.
Răspunsuri într-o doarăViorica Popescu, directorul DGASPC Hunedoara, a trimis un răspuns administra

Nicolae Jurca, președintele FEDERALCOOP (Foto Traian Mânu)perativă, să ni se restituie patrimoniul intabulat ilegal și să se convoace CA, pentru a putea fi schimbată odată această conducere, deoarece Comisia de Cenzori a constatat în numeroase rânduri ilegalitățile comise. Vrem ca lucrurile să fie rezolvate omenește și nu să ajungem în instanță”, a declarat Romulus Uscat, președintele Cooperației Dobra.Contactat telefonic, Nicolae Jurca a declarat că nu este
CNH, scăpată de faliment
■ Numirea a 12 di
rectori de exploatări 
și contractul cu Min
tia au salvat CNH.

Petroșani (I.J.) - Protocolul semnat în urmă cu câteva zile între CNH- Petroșani și Electrocentrale Mintia s-a finalizat cu ieșirea din colaps a societății petroșănene. „Funcționarea la capacitate minimă a centralelor de la Mintia a făcut ca stocul de huilă primit de la noi să nu mai poată fi depozitat, iar compania să nu mai aibă cui să îl vândă. Un protocol semnat între cele două firme a condus la echili

o societate comercială, ar fi o mândrie. Pentru noi nu, pentru că este vorba de rata cea mai mare a șomajului pe țară. Vom institui un control amănunțit să vedem cum se va gestiona această sumă. Sunt deschis pentru mediul de afaceri din județ pentru că de aici vor apărea noile locuri de muncă pe care vor fi încadrați șomerii hunedoreni”, a declarat Vasile Iorgovan, în prima sa zi pe noua funcție. 

torului societății în care privește legea așa cum îi convine. Astfel, aceasta îi explică administratorului cum, conform OUG 60/2001, numărul de furnizori contactați trebuie să fie de minimum cinci. Și că dacă nu l-a chemat și pe el nu-i nici un bai.Ceea ce nu a citit cu atenție directorul DGASPC este faptul că legea prevede clar obligativitatea instituției de a invita orice firmă care dorește să participe la licitație. De aceea Ministerul Finanțelor i-a dat dreptate administratorului Point Paper. Rămâne de văzut cine i va face dreptate aici, în județul Hunedoara.

nimic adevărat în respectivele acuzații.„Nu puteam intabula clădirile dacă nu aveam actele, nu-i așa? Iar o ședință a CA nu se convoacă când vor ei. Eu nu sunt la dispoziția lor, pentru că eu sunt președintele și am stabilit data de 7 iunie pentru ședință, ca să pot pregăti documentele. Totul este în regulă, n-am făcut nimic în afara legii”, a spus președintele al FEDERALCOOP.
brarea situației, cu angajamentul nostru de a asigura un cărbune de o mai bună calitate”, a precizat Daniel Surulescu, directorul CNH. Pentru ieșirea din blocajul economic, Surulescu a numit, de ieri, în funcții de conducere directorii a nu mai puțin de 12 exploatări miniere, conducere „care va fi plătită după criterii de performanță și nu conform contractului colectiv de muncă ce îngrădește stimularea celor care fac ceva pentru companie”, a mai spus Surulescu. Au fost eliberați din funcție tot atâția directori, o parte dintre aceștia cu ordonanță.
Sindicatele 
se-ncruntă... rău

București (I.J.) - Apicultorii se pregătesc de miting azi, în București. Nici Sanitas-ul nu stă cu mâinile în sân și ies astăzi în stradă ca protest față de modul în care Ministerul Sănătății își respectă prevederile înscrise în contractul colectiv de muncă. Sanitarii sunt nemulțumiți de condițiile precare în care se desfășoară actul medical, de modul în care sunt tratați bolnavii, de lipsa de medicamente. Alături de ei vor protesta sindicaliștii CEC.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


COTIDIAN /4joi, 2 iunie 2005
1964 - A murit Dimitrie Caracostea, critic și isteric lite
rar, folclorist, membru al Academiei Române („Poezia tra

dițională română") (n. 10.03.1879)

1904 - S-a născut, la Timișoara, actorul Johnny Weiss
muller, interpret al celebrului personaj „Tarzano le

gendă a Hollywood-ului, campion la înot cu 67 de recor
duri mondiale în palmaresQ&urit la Acapulco (Mexic) 

(m. 20.01.1984)
1740 - S-a născut scriitorul Donatien-Alphonse Franțois 

Marchiz de Sade, autor prolific de povestiri, piese de 

teatru și romane; numele său a intrat în terminologia psi
hiatrică -.sadism (m. 2.12.1814)

Calendar religios
2 iunie - Sf. Nichifor, patriarhul Con- 

stantinopolului; Sf. Mare Mc. loan cel Mare 
de la Suceava; Sf. 48 Mucenici de la Lyon; 
Potin episcopul, Blandiana fecioara și cei 
împreună cu dânșii.

Deva (S.B.) - Cinstitul Nichifor tocmai din naștere a fost înfășat cu cununile Ortodoxiei și crescut cu laptele dreptei credințe, și trecând vârsta prunciei și bine-învățând, a fost rânduit în ceata scriitorilor. După aceea, socotind că toate sunt pleava și păianjeni, s-a dus din cetate și a mers la Propontida. Și acolo singur a fost dat către Dumnezeu, petrecând cu multe trude și petrecere rea. A murit la 70 de ani într-o luptă la care a participat doar pentru că a crezut în scopul ei: salvarea creștinismului.
UTILITĂȚI

Energie electrică________________________ ______
Sunt programate următoarele întreruperi:

08.00 14.00 Arămeș, Valea Arănieșului, Ulm, Cerbăl, 

Socet

Gaz jtie.taftj-j^l_________________________ _
Se întrerupe furnizarea gazului metan în ț)eva: 

09.00-18.00 Str. A. lancu, bl. H 3, sc. A. B, bl. H 4, 
sc. A, B; bl. H 5, sc. A, B
Str. A. Sever, T. Solomon, Grivița (parțial), 

Plevnei, Balata (parțial), Horia (parțial), 

Bucegi
09.00-12.00 Bd. I. Maniu, bl. D 1, sc. A

10.00-13.00 Bd. I. Maniu, bl. C 1, sc. B

Apă __ . ~ ' ______________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:

08.00-12.00 Al. Patriei, 22 Decembrie (Spital, Hotel 

Sarmis), M. Averescu, I. Creangă.

Fruct Fruct
Cere 

lămuriri 

Servește!

► ■
Fruct

î f Arma 
rozei

Uliță 
pustiei

► y

Fruct ► Duș mânie ► Y
Prefixul 
vechimii

Fruct 
de brad

Castană 
scobită!

Fruct

Plecat 
pe ape

Arenă 
goală!

Vas mte

► Poiată! ► V Cel mai 
bun

Nu 
înseamnă

Poartă 
vina

Fruct
t

►
V

Duce 
greul

Fluid 
vital

► Filmele 
cireșe! 

In plici

► Unii ca 
tămâia

y- c Fruct 
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de vișină!
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►
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►

Fructe ►
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V
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opoziției

Zățeluș cu 
ateid creț 

IncSpere ►

B0R0SC0P

o

■

21 mart.-20 agr.

Muncă, satisfacții, dar și mustrări. Vă miră faptul că per
soane apropiate vă întâmpină cu reproșuri în familie și la 
locul ie muncă.

21 apr.-20 mai

Nu pierdeți timpul cu discuții inutile. Se pare că cineva 
încearcă să vă deruteze, să vă abată atenția de la lucrurile 
importante.

21 mai-20 iun.

Partenerul de viață vă acordă o atenție deoseoită și vă 
simțiți foarte relaxat în compania celor dragi. Aveți o sur
priză plăcută.

21 iun.-20 iul.

Timpul zboară repede și trebuie să rezolvați tot felul de 
probleme ce nu suferă amânare. Și alții au nevoie de aju
torul dv. Apelați la prieteni practici.

21 iul.-20 aug.

Sunteți mai sensibili și fermecători, vă bucurați de o atenție 
deosebită. 0 neînțelegere mai veche o puteți rezolva cu 
calm și răbdare.

21 aug.-20 sept

Aveți nevoie de sfatul cuiva în rezolvarea unei probleme 
de serviciu. Vă tentează denaturarea adevărului, în spe
ranța obținerii de avantaje, dar vă înșelați..

21 sept. 2O oct.

Evenimente neașteptate vă schimbă des programul. Posi
bil să faceți multe drumuri scurte în interes de serviciu, 
spre nemulțumirea partenerului.

21 oct.-20 nov.

Orice amânare în luarea deciziilor vă poate aduce neplăceri. 
Mintea dv funcționează excelent, nu aveți de ce vă teme. 
0 zi cu emoții și oboseală.

21 nov.-20 dec.

iI
I
I
6
t

Soluția integrantei din numărul 

precedent: E-F-A-M - ISPITI

TOR - TINE - UHU - SEC - SIROP

- TASTA - RT - PANA - REA - U - 

TRI - STA - FD - UNIT - C - RATEU 

-SI - MAC - LIVID - GASE - ACE

- FADA - LERE - SALAR - SETE

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929Dispecerat Electrica________ 929

Dispecerat gaz__________227091

Informații CFR___________212725

Urgențe 112

Pompieri_______________________ 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971

Vă irită neînțelegerile cu un partener ae afaceri. Nu refuzați 
dialogul! Ascultați sfaturile unui bărbat vârstnic. Acordați 
atenție partenerului!

21 dec.-20ian.
împârțiți sarcinile gospodărești cu cei din familie, în mod 
egal. Nimeni nu va avea nimic împotrivă, iar dv veți câștiga 
o oră liberă.

21 ian.-20 febr.

Se ivește o dificultate legată de niște bani neprimiți. Sunteți 
suprasolicitat la serviciu și acasă. în fața reproșurilor 
colegilor sunteți vulnerabil.

21 febr.-2O mart.

Ar fi bine să nu călătoriți și să evitați întâlnirile cu prietenii, 
pentru că s-ar putea să nu fiți în cea mai bună formă. Cei 
din jur vă acceptă ideile.

7:00 Jurnal TVR Sport Meteo 

7:45 Agenția 2 fără un sfert 
9:20 Cinci minute de cul

tură. Realizator Cornel 
Mihalache

930 Teleshopping 

10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie. Cu:

B Bonnie Hunt,
Mark Derwin, Samantha 

Browne-Walters. Regia : 
John Bowab, Bonnie 

Hunt
11:00 Ochiul magic 

11:55 Euro Dispecer 

12:00 lartă-mă 
1330 Desene animate: Chip

EJ și Dale 

14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 

15:00 Dincolo de hartă 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
16:55 Vile ți palate celebre 

1730 Portul miracolelor Cu:
H Antonio Fagundes 

1830 Știrea 
zilei

18:50 Tragerile Joker ți Lot» 

5/40 Omologarea
1930 Jurnal TVR Sport Meteo 

2030 Leul greu 
20:15 Diligenta (aventuri,

SUA 1939). Cu: Claire 
Trevor, John Wayne, 
Andy Devine, Thomas 
Mitchell. Regia John 

Ford. 2 Premii Oscar 
pentru: - cel mai bun 
actor în rol secundar - 

Thomas Mitchell 
- muzică. într-o dili

gentă, ce străbate 
ținutul Arizona sub 
amenințarea indienilor 
lui Geronimo, sunt 
reunite nouă persoane, 
fiecare cu o identitate 

aparte : o prostituată 
alungată din oraș, un 

bătrân doctor alcoolic, 
un ofițer, o femeie 

însărcinată, un jucător, 
un bancher ș.a 

22:10 Vorbe despre fapte 

2330 Jurnalul TVR 

2330 Marcă înregistrată
020 Diavolița

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr ți neliniștit 

g (reluare) 
10:15 0 nouă viață 
11:15 Zâmbete într-o pastilă 

12:15 Bucătăria 
lui Radu 

1330 Știrile ProTv 

13:45 De râsul

0 lumii
14:15 Vânătoarea de șoared 

*3 (comedie, SUA, 1997) 
(reluare)

16:00 Tânăr ți

0 neliniștit, 
episodul 2405. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 

Scott
17:00 Știrile ProTV 

Vremea 
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment 
19:00 Știrile ProTV Sport. 

Meteo. Cu: Andreea 

Esca

20:15 Aventura secolului
fă (aventuri, Marea Bri- 

tanie, 2001). Cu: Tho
mas lan Griffith, Anja 
Kling, Harry Peacock, 
Gotz Otto, Michail 
Elenov, Kendra Torgan, 
Barry Flatman. Chris 
Quartermain (Thomas 
Ian Griffith) a moștenit 
de la bunicul său Alan, 
un cunoscut explorator, 
spiritul aventuros și 
dorința de a cutreiera 
lumea în lung și în lat. 

22:15 La Bloc 

23:00 Știrile ProTV Sport 
23:45 Miss Playboy România 

2005
23:50 Renegatul Cu: Lorenzo

El Lamas, L.Q. Jones, 
Geoffrey Blake, Mike 
White, Kent McCord 

0:50 Omul care aduce cartea 
130 Știrile Pro TV 

1:45 Zâmbete într-o pastilă 
(rpluaml

7:00 Observator. Sport 
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura presei (reluare) 

1030 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 

1230 Aproape perfectă 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Geoige, trăsnftul jun- 

13 glei (reluare) 
16:00 Observator
16:45 Vivere - A trăi cu pasi- 

S une. Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo. Ce 

însemnă să trăiești? Să 
lupți, să suferi, să pierzi, 
să câștigi... Dar 
dragostea adevărată tri
umfă întotdeauna. Un 
portret dulce-amărui al 
provinciei italiene, o 
realitate socială

17:45 9595-Te învață ce să 
fad

19:00 Observator cu Alessan
dra Stoicescu ți Ludan 
Mândruță

2030 Ciao Darwin Emisiune 
de divertisment 

2230 Observator 
23:15 Mâini uagațe (thriller, 

•3 SUA, 1999) Cu: Devon 
Sawa, Seth Green, 
Elden Ratliff, Jessica 
Alba, Christopher Hart, 
Vivica A. Fox. în 

dimințeața zilei de 
Haloween, Anton 

descoperă, într-un târz
iu, trupurile decapitate 
ale părinților lui. Prea 

puțin impresionat fură 
niște bani și pleacă să-și 
viziteze cei doi prieteni 
la fel de iresponsabili, 
Mick și Pnub. în timp 

ce-și pierde vremea 
alături de ei...

1:00 Concurs interactiv 

2:00 Observator 
2:45 Ciao Darwin (reluare) 
4:15 Stagiarii (reluare) 

445 Vivere (reluare) 
van ocac /^»r.

‘ 5:00 Povețtiri adevărate
(reluare)

530 Jesus (reluare) 
7:00 Culoarea păcatului

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

El (reluare)
9:15 Mama vitregă

0 (reluare)
11:15 Totul despre Camila 
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, Maria 
Helena Doering, Orlan
do Miguel

1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur-

El riel, Malema Solda
1 17:25 Vremea de acasă 

; 1730 Povețtiri adevărate 
18:00 Rețeta de Acasă 

18:10 Luna. Cu: Gaby Espino, 

0 Christian Meier
19:15 Te voi învăța să iubești.

0Cu: Danna Garda, 
Miguel Varoni

20:10 Mama vitregă Cu: Vie- i 
ijtoria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 

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

22:00 Un bărbat adevărat 
2330 Culoarea păcatului 

030 Răzbunarea.

El Cu: Gabriela Spanie, 
Jose Angel Llamas, 
Maria Helena Doering,

- Orlando Miguel, 
Catherine Siachoque, 

Barbara Garofalo, Car
los Duplat, Jorge Cao, 
Marcela Carvajal. Cu 25 

de ani în urmă o 
tragedie a marcat viața 
Helenei Fontana (Maria 

Helena Doering), a cărei 
fiică nou născută a fost 
declarată moartă.

130 Povețtiri adevărate (relu-

7:00 Sămtă-mă prostule 
8:00 Teleshopping 

8:30 CeZar ți tipar 
9:00 Rebelii

10:00 Tonomatul DP 2 Cu: 
Cătălin Măruță. Emisi
une de divertisment cu 
țtiri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi
cații ți mesaje în direct 
prin SMS.

1130 Cina minute 
de cultură

11:45 Pasiuni
1235 Euro-dispecer 
12:40 Verdict 

0 Crimă
1330 Teleshoping
14:00 Desene animate: Tom- 

Elmyți Oscar
1430 Fiica

0 oceanului
15:00 Tenis:

Openul Franței la 
Roland Garos. Semifi
nalele feminine

18:00 Jurnalul Euronews pen
tru România

18:15 Cinci minute de cultură 

1830 Sănătate naturistă 
19:00 Soția lui Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond 
2030 Averi fabuloase 

21:00 Bugetul meu 
2130 Jurnalul TVR
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Orgolii (dramă, Italia,

I j 2003). Partea a Vll-a 
Cu: Elena Sofia Ricci, 
Daniele Pecci, Paolo 

Ferrari, Cristina Capo- 
tondi, Nicola Di Pinto, 
Elena Russo. Regia: 
Giorgio Serafini și Vitto
rio De Sisti

0:05 A fost odată hoț Cu: 

gSandrine Holt Ivan 
Sergei, Nicholas Lea, 
Jennifer Dale, Robert 
Ito, Michael Wong 

0:55 Sănătate naturistă 
1:25 Dragul de Raymond 

1:50 Sentimente de 
q vinovăție (dramă, Italia, 

1999). Cu:Barbara De 

Rossi, Vittoria

7:00 Teleshopping
730 Motor
7:55 Sport cu Fiorentina 
8:30 Sunset Beach 

930 Dragoste ți putere 

g (SUA 1987)
Cu: Susan Flannery, 
John McCook, Ronn 

Moss, Winsor Harmon 
Regia: Lee Phillip Bell, 
William J. Bell 

10:00 Kensky Show 

10:55 Clip Art 
11:00 Monica 
12:00 Levintza prezintă 
1230 Teleshopping 

12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beadi 

15:25 Dragoste ți putere 

0 (SUA 1987)
Cu: Susan Flannery, 
John McCook, Ronn 

Moss, Winsor Harmon 
Regia: Lee Phillip Bell, 
William J. Bell 

16:15 Hipnoza 
17:10 Camera de râs 

1730 Trăsniți th NATO 

18:00 Focus
‘ 19:00 Via(a la extrem

20KX) Copiii spun luouri 
trăsnite

i 21:00 Cevor 
fetele

22:00 Trăsniți în NA.T.O. Sol-

0 dații prezentați în pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar în 

acest sezon cu totul 
schimbați. Ei încearcă să 

șteargă imaginea de 
echipă neîndemânatică 

creată până acum și 
visează să devină 
primul comando româ
nesc din istoria NATO. 

2230 Focul plus Cu: Cristina 

Topescu 
23:15 Poveste din viitor 

Q (dramă, coproducție, 
1990) Cu: Natasha 

‘Richardson
1:15 Focus
230 Bani la greu

330 04x3

6:00 Pasajul secret (dramă, 
H Italia, 2002). Cu: John 

Turturro
7:40 S-a întâmplat de
0 curând (comedie, Italia, 

2003). Cu: Claudio 
Santamaria, Valentina 

Cen/i, Pierfrancesco 
Favino, Claudio Gioe 

9:10 RFK (dramă, SUA, 
32002). Cu: Linus

Roache, James Cromwell 
10:50 Cinema, cinema, cine

ma. Episodul 22 
11:20 Nume 1h marmură

H (dramă, Estonia, 2002). 

Cu: Priit Voigemast 
12:55 Mântuirea (comedie,

HSUA, 2001)

1430 Povestea lui John Len-
H non (dramă, SUA, 2000) 

16:00 Cursa secolului (dramă, 
SUA 2003)

18:20 Pasajul secret (dramă,
H Italia, 2002). Cu: John 

Turturro

20:00 Joe și Max (dramă, 
SUA, 2002).

21:55 Huff. Episodul 1 - Pilot 
22:50 Huff. Episodul 2 - Un 

pacient dificil
23:45 Vânzătorii de aspira-

H toare (comedie, SUA, 
2002).

1:20 Legătură de sânge 
(polițist, SUA 2002)

09:00 Știrile Tv Sport. 0930 
Rugby Total (reluare) 1030 Știr
ile Tv Sport 10:10 Fotbal 
Spania! Fotbal Spania Echipa 
Barcelona a câștigat campi
onatul de fotbal al Spaniei 
ediția 2004/2005 grație punc
tului cucerit în fața formaței 
Levante /1 -1/ 1130 Știrile TV 
Sport 11:15 teleshopping 1130 
Fotbal: Copa Libertadores (relu
are) 1230 Știrile TV Sport 1235 
Fotbal: Bayem Munchen, Ger
mania 14:00 Știrile TV Sport 
14:10 Fotbal: Copa Liberta
dores (reluare) 1630 Știrile TV 
Sport 1615 Teleshopping 1630 
Rodeo: Eroii Vestului Sălbatic 
1830 Știrile Tv Snort 1M0 Fr#-

06.30-07.00 Observator (r)
16.30 -16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

1245 Legăminte încălcate 
(dramă, SUA, 1987)

1400 Conspirația tăcerii 
(dramă, SUA, 1999)

15.45 Povestea doamnei Lam
bert (dramă, SUA 
1991)

17.30 Prețul succesului 
(dramă, Marea Britanie, 
1983)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling

20.15 Merlin (dramă, SUA 

1999)
22.00 Brigada de poliție (s)
23.00 în lipsa mea (dramă, 

coprod., 2004)

12.00 Confruntarea fiarelor, 
Anaconda contra 

jaguarului
13.00 Drumul spre Berlin 

alături de Al Murray 

1330 Vreme de război 
14.00 Misterele epavelor, 

HMS Pomone
15.00 Competiția mașinăriilor 
16.00 Mașini de viteză 

17.00 Câmpuri de bătălie 
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 Pasionat de pescuit 
19.00 Curse asurzitoare. Auto

mobilul păianjen
2030 Confruntarea fiarelor, 

Leul contra crocodilului 
2130 Familia regală 
2230 Detectivi criminaltțti
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• Concurs educativ Clubul Copiilor și Elevilor Hunedoara în colaborare cu Școala Generală Nr.1 din municipiu și cu Crucea Roșie organizează, în data de 4 iunie a.c., la ora 11.00, faza județeană a concursului școlar „Sanitarii pricepuți". (S.B.)• Noi agenții bancare. BRD - Sucursala Deva va deschide în curând două agenții bancare destinate cu prioritate persoanelor fizice. Prima se va deschide la Deva, iar cea de-a doua la Hunedoara. (C.P.)

Politicienii ignoră interlopii
M Politicienii hune- 
doreni afirmă că nu îi 
preocupă lumea inter
lopă din județ.
Daniel I. Iancu
daniehancu@inform media.ro

Deva - Arestările din ultimele zile ce au vizat persoane din lumea interlopă
Moneda euro... 
în picaj

Clara Păs____________
clara.pasgiinformmedia.ro

Franța a „dinamitat" euro! Francezii au 
jubilat pe străzi pentru că au spus „Nu!" 
Tratatului Constituțional al UE, iar brokerii la 

bursă, unde au sancționat dur moneda euro
peană. Astăzi vom afla dacă olandezii au 
urmat exemplul vecinilor lor, pentru că în 
acest caz ne pregătim de „înmormântarea" 
lui... euro. Și la București, la bursă, raportul 
euro-dolar a urmat trendul impus la nivel 
internațional.

Petre Mărginean Mircea Moloț Cristian Vladu

Dolarul a câștigat, în doar câteva zile, 
725 de puncte în raport cu leul, în 
vreme ce euro a ajuns la 36.172 de lei, adică 

la paritatea din data de 27 mai. Iar 
informațiile de la bursele internaționale 
indică faptul că decăderea euro va continua.

Dar cum ne afectează pe noi? Angajații 
care își au negociate salariile în euro vor 
pierde. Tot în sectorul perdanților vor intra și 
agenții economici care efectuează operațiuni 
de export. Fericiți vor fi cei care au de plătit 
rate Ia creditele bancare luate în euro, pentru 
că aceia care au ales dolarul vor trebui să 
scoată mai mulți bani din portmoneu.

Margarina la control
Deva (R.I.) - în urma controalelor efectuate de OJPC Hunedoara s-au aplicat a- menzi contravenționale de 22 de milioane de lei și s-au oprit temporar de la comercializare produse în valoare de 3,977 milioane lei. Cei 46 de agenți economici au fost verificați în perioada 9 - 20 mai 2005, con- “j trolul urmărind respectarea prevederilor ' legale în privința etichetelor și comercializării grăsimilor tartinabile. Principalele abateri au fost comercializarea grăsimilor tartinabile care prezentau modificări organoleptice, lipsa elementelor de identificare, neafișarea prețurilor etc.

Nu cred că poate fi vorba de așa ceva la noi. Mai există încă multe persoane care practică diverse activități de tip mafiot și care se plimbă alături de noi, pe stradă. Sper să fie prinși acești infractori și trași la răspundere pentru faptele lor. 
Radu,
Simeria

Comerțul international - riscant
A

S-au dat șapte amenzi la grăsimi tartinabile

Rnrsril mhitar UNII - 8 i”-1» 2005
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1 dolar 29.510 lei

1 euro 36.172 lei

1 liră 53.509 lei

1 forint 142 lei

■ în tranzacțiile co
merciale internaționale 
avem nevoie de aju
torul specialiștilor.
Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ra

Deva - Agenții economici hunedoreni care desfășoară activități de import/export au nevoie de asistență specializată pentru a evita pierderile cauzate de utilizarea unor instrumente de plată necorespunzătoare în relațiile comerciale cu partenerii străini. Aceasta este concluzia seminarului „Un parteneriat pentru viitor”, organizat, la Deva, de BRD. „Operațiunile comerciale internaționale sunt diferite. Este necesar ca firmele din România să se asigure că toate clauzele con
Admiterea la Waldorf

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

1. SNPPETROM____________3650 +4,29
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 12800 +4,92
3. TLV______________________7200 +2,13
4. BRD_____________________oprit |
5. IMPACT_________________4840 +0,83
6. AZOMUREȘ__________• 2760 +4,55 i
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6700 -0,74
8. ROMPETROL (RRQ 790 +5,9
9. HABER__________________ 4100 -8,89
10. BCCARPATICA__________ 4840___________0
11. DECEBA1 110 -17,29
Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA,
b. Iul Decebal, bl. R, parter (ISngă QUASAR), tel.: 221277.

< _____________________ A

Simeria (R.I.) - Admiterea la un liceu de tip Waldorf urmează același curs ca și la liceele vocaționale. Daniel Rebeluș, directorul Liceului Waldorf Simeria, precizează că „elevii care au trecut de examenele testelor naționale vor susține o probă de aptitudini, un interviu la limba română și o probă practică: la artă dramatică, desen sau pictură, modelaj în lut. La noi nu se aplică repartizarea computerizată, ci se face media între media de la testele naționale și proba practică”. In

hunedoreană și nu numai par să-i fi luat prin surprindere pe unii dintre politicienii locali, care însă s-au declarat mulțumiți de activitatea desfășurată în cadrul Poliției.Ne-am interesat care sunt părerile politicienilor hune- doreni despre evenimentele întâmplate în ultimele zile și dacă ei Cred că, odată cu aceste arestări, mafia deveană a 

pJSEBlft TB GOHTiftZĂr Crede# A a fost distrusa caracatița mafiei hunedorene?
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Mai există multe tentacule ale mafiei hunedorene care nu au fost nici măcar împunse. Sper că polițiștii și procurorii le vor captura cât mai curând. A- tunci când vor fi prinși „cei mari” vom putea spune că am scăpat de mafie.
Maria Vancea, 
Deva

Caracatița mafiei hunedorene nu a fost și nu cred că va fi distrusă niciodată, iar aceste „jocuri” sunt prea mari pentru noi, oamenii de rând. Sigur vor mai urma și alte arestări, dar mai e mult până vor fi prinși așa-zișii capi ai mafiei hunedorene. 
Marius MiHuț,
Deva

Va mai dura mult până aceste rețele să fie anihilate. E cumplit să vezi că nu poți să-ți lași copilul să meargă la un suc, pentru că nu poți să știi ce îl așteaptă în oraș. Doar Poliția și Procuratura pot să îi elimine din joc pe acești infractori.
Cristina MiHuț, 
Deva

tractuale sunt respectate, diminuând riscurile comerciale, financiare, politice, juridice sau economice”, a declarat Roxana Cosmescu, directorul Direcției Internaționale a BRD.
Atenție la Internet„Poți avea neșansa de a te trezi că nu mai încasezi contravaloarea produselor. Nu puține sunt cazurile când fir

Experții BRD la Deva (Foto: clara Pâs)

terviul verifică abilitatea elevului de a se exprima corect și de a vorbi liber, pe o temă dată. Elevii vor primi note, iar candidații respinși vor putea participa, la admiterea computerizată. Waldorf este singurul sistem de învățământ alternativ la nivel liceal din țară, fiind asimilat liceelor vocaționale cu profil u- man. Prima sesiune de admitere e programată între 3-5 iulie, iar cea de a doua între 20 - 21 iulie. Licee de acest fel mai sunt și în București, Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. 

fost anihilată sau lucrurile sunt mult mai complexe decât par.
„Nu mă preocupă”Mircea Moloț (PNL), președintele Consiliului Județean Hunedoara, ne-a declarat că „nu m-au preocupat și nu mă preocupă interlopii. Nu-i cunosc, nu știu cine sunt, nici n-am auzit până acum de ei, deci nu pot să spun nimic. Am zis, imediat după ce au fost arestați Spumă și Bibanu, că s-a terminat cu lumea interlopă, iar acum au apărut alții. Doar Poliția se poate pronunța”.
„Nu am informații”„Eu am aflat din presă despre arestări. Este în exclusivitate treaba poliției și eu 

me românești s-au confruntat cu astfel de situații. E nevoie de o bună cunoaștere a tot ce înseamnă comerț și instrumente de plată internaționale. Trebuie să fii atent la condițiile puse de partener. Economia mondială se află în regres, așa că posibilitatea de a fi păcălit este mare. Și multe dintre „țepe” se dau pe Internet”, spune Sabin Faur, director SilvaLemntex Deva. 

Euritmia - o materie specială predată în școlile Waldorf

nu mă pot pronunța pentru că nu am informații în legătură cu acest subiect. însă atâta vreme cât comandantul Poliției Județene își face treaba, e foarte bine”, a spus prefectul Cristian Vladu (PD).
Mafia - fără sfârșitVicepreședintele CJ Petru Mărginean (PC) a afirmat că: „Nu se sfârșește cu mafia; nici în Hunedoara, nici în lume. Acum la noi este o perioadă de dezvoltare a acestui fenomen și eu spun că arestările din ultimele zile reprezintă un început. Dar trebuie să așteptăm verdictul. Sper să nu fie numai o acțiune de imagine, pentru că din punctul de vedere profesional al Poliției ea reprezintă cu siguranță un câștig”.

Această caracatiță a mafiei hunedorene nu va dispărea niciodată, iar dacă i se taie un braț, în timp, altul îl va înlocui. Trebuie eliminată mafia, începând cu cei de la conducerea țării. Cei care au fost prinși până acum sunt mici copii.
lOAN SlLADIE, 

Deva

Premii speciale
Deva (R.I.) - La faza națională a concursului „Floare de Colț” au fost desemnați să participe șase copii din centrele de plasament din Hunedoara. Concursul, care li se adresează în exclusivitate, a debutat la începutul lunii mai, la faza națională participând 200 de copii din toată țara.Hunedorenii au câștigat două premii prin Ileana Rotariu, de la Uri- cani, locul II la proba de sport, și prin Ioan Nico- lae Moga, din Brad, mențiune la proba de talente speciale.Domeniile pentru care au concurat copiii au fost literatura, științele umaniste, sport, desen, talente speciale etc.

media.ro
clara.pasgiinformmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ra
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• „Copiii - darul lui Dumnezeu". Sub acest generic, elevii clasei a IV-a C de laȘcoala Generală Nr. 2 Simeria au organizat de ziua lor concursuri de biciclete, de role, alergări în saci, întreceri între fete și băieți, desene pe asfalt. (V. R.)
• Evidențieri. La concursul „1 Iunie" s-au evidențiat și copiii de la G.P.N. 3 și „Floarea soarelui" Hunedoara, prin gama coloristică și compoziție, prin lucrări colective și număr de participanți. (V. R.)

Născuți... 
căpșunari!
Tiberiu Stroia______________
tiberiu.stroia@lnfarmmedia.ro

Intr-o Românie, în care mai bine de 
jumătate din populație trăiește de azi pe 
mâine, viitorul cetățean al patriei se 

încăpățânează să se nască. E adevărat că, 
spre fericirea noilor pui de românași, e nevoie 
de cel puțin 17 ani pentru a înțelege în ce 
țară s-au născut. După care își iau zborul, 
muncind ca sclavii pe plantații spaniole sau 
sunt achiziționați la prețuri derizorii de 
vânătorii de... inteligență.
, Pentru că orice s-ar spune, un'lucru este 
incontestabil în această țară. învățământul 
românesc a luat-o de mult pe arătură. Copiii 
din ziua de azi, educați cu ajutorul televi
zorului, își doresc două lucruri: să ajungă 
fotomodele sau cântăreți. Și asta deoarece 
România ultimilor 15 ani a reușit să transfere 
sintagma „carte multă nu se cere, prost să fii, 
să ai putere", valabilă pentru cei care 
ajungeau să lucreze în minerit, unui domeniu 
aparte. Cel al televiziunii. Care a reușit să 
facă din proștii țării vedete demne de urmat.

Ge va ajunge România peste 20 de ani e 
greu de prognozat. Dar dacă vom con
tinua în ritmul acesta, o parte dintre ei vor 

îngroșa rândurile cântăreților de nimic. Restul 
vor fi politicieni și diferența... căpșunari.

Câștigătorul 
calculatorului

Deva (V.R.) - Gu cel mai mic preț licitat, ofertă unică, a câștigat marele premiu de 1 Iunie al ziarului - un calculator - Răzvan Ștefan Coste, din Deva.Tânărul de 17 ani este elev în clasa a X-a arhitectură, la Liceul de Muzică și Arte Plastice „S. Toduță” Deva.Norocosul câștigător la „Gel mai mic preț licitat pentru calculator” spune că îi este necesar în realizarea proiectelor.El este pasionat de muzică, indiferent de gen, dar citește și ziarul nostru la care familia sa este abonată.Premiul câștigat de Răzvan ar face fericit pe orice tânăr și e posibil ca acest lucru să se întâmple dacă aceștia vor participa la viitoarele concursuri ale ziarului “Cuvântul liber”.
Ziarul a premiat „artiștii"
■ La premierea câști
gătorilor concursului 
„1 Iunie" au participat

Proiectul "Mai aproape de 
orașul nostru"

Hunedoara (V.R.) - La 1 iunie s-a finalizat proiectul „Mai aproape de orașul nostru”, coordonat de ed. Elena Barboni, directoare la Grădinița „Floarea soarelui”, și ed. Maria Bojneag, G.P.N. 3 Hunedoara. La finalizarea proiectului socio-educativ local au participat peste 500 de copii cu părinții lor, 10 grădinițe, orfelinatul și Primăria municipiului Hunedoara.

aplaudat parada modei, oferită de mini-modele de la Galaxy Models.Câștigătorii concursului s-
gători într-o competiție la care au participat peste 350 de concurenți. Pe lângă lucrările premiate, la sediul ziarului

numeroși copii.
Deva (V.R.) - Ieri la prânz, pe scările Casei de Cultură „D. Muntean” Deva au fost

admirat panourile cu lucrările premiate, au asistat la premierea câștigătorilor concursului de desen, s-au jucat cu baloanele primite și au

prezenți mulți preșcolari și elevi din Deva și Brad, însoțiți de dascăli, părinți și bunici. Invitații ziarului au sunt expuse și alte desene frumoase (în jur de 100). Timp de o săptămână ele sunt la dispoziția celor care doresc să le admire.
au bucurat de premii, de diplome și de ziarele în care sunt publicate lucrările lor. Au și motive să fie fericiți, întrucât ei au ieșit învin-

Când vom crește așa Premierea a fost cel mai aștep- Copii frumoși și 
vom desena și noi tat moment al sărbătorii baloane colorate

Parada modei pentru pici. Și noi suntem...
demonstrație a mini-modelelor vedete!

Sărbătoare într-o grădiniță
Deva (S.B.) - La Grădinița cu Program Normal Nr. 2 din Deva au avut loc activități dedicate Zilei Copilului care s-au derulat pe parcursul întregii zile.Foarte diverse și atractive, acestea au cuprins desene pe asfalt cu cretă colorată, program de poezii și cântecele,

Copiii și polițiștii
Deva (M.T.) - De ziua lor, copiii din Deva au fost invitați de polițiștii hunedoreni la o serie de acțiuni ce au avut loc în curtea IJP. Aproximativ 200 de copii, școlari și preșcolari, s-au întrecut în desene pe asfalt. Printre invitați s-a numărat și lotul de gimnastică aerobică, dar nu au lipsit nici micuțele balerine. în finalul concursului, cele mai frumoase desene au fost premiate. „Această manifestare a fost o premieră pentru polițiști. Am primit în fiecare an vizite ale copiilor, dar nu am organizat concursuri pentru ei. Vrem să înlăturăm barierele de comunicare și înțelegere reciprocă, pentru că ei sunt cei care vor prelua în viitor frâiele”, afirmă vicepreședintele IPA - regiunea Hunedoara, Gheorghe Sichet.

Carnaval la grădiniță (Foto: Traian Mânu)

Școlari și preșcolari în vizită la polițiști

„Noua Speranță"
Petrila (L.L.) - în deschiderea manifestării, fiecare copil a enunțat un drept al copilului, serbarea continuându-se cu dans, concurs tematic de bancuri și concurs de recreere: fotbal (fete și băieți) și tenis de masă și picior. Toți copiii participanți au fost declarați câștigători și au primit daruri constând într-un echipament complet de fotbal, mingi, rechizite școlare și multe dulciuri din partea organizatorilor și a sponsorilor.

Fericitul câștigător al calculatorului este Răzvan Coste, din Deva (Foto: Traian Mânu)

carnaval și dansuri populare. Cei 135 de copii ai grădiniței și întregul său personal (dir. Viorica Burza) au pregătit totul la perfecțiune, astfel încât această zi să devină una de neuitat. Bineînțeles că cei mici au fost sărbătoriți și au primit cadouri dulci, pe placid lor!

Iunie sărbătorită la Hunedoara1
■ Ziua Internațională a 
Copilului a fost o zi cu 
soare și multe zâmbete 
de copil.

Hunedoara (S.B.) - Copiii din Hunedoara au sărbătorit Ziua Internațională a Copilului în aer liber, în lumină și culoare, alături de cadrele didactice și de părinți sau bunici. Programul a cuprins activități specifice vârstei copilăriei, exprimate în toate formele posibile, sub coordonarea atentă a celor mari. S- a remarcat în special Festivalul județean de dansuri

Anii copilăriei în culoarea lor
Deva (S.B.) - Preșcolari și elevi din municipiul Deva au participat ieri, sărbătorind Ziua Copilului, la acțiuni dedicate acestora, în care au fost antrenați ca organizatori Palatul Copiilor Deva, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Consiliul Local. Au fost pregătite celor mici diverse concursuri: de desene pe asfalt; de trotinete, triciclete, biciclete și patine pe rotile; de interpretare muzicală și alte spectacole și expoziții diverse. Manifestările au avut loc pe parcursul întregii zile. Asemenea activități relaxante și

populare „Drag mi-e jocul românesc”, ajuns la a Il-a ediție. La festival au participat elevi în grupuri de dansuri populare și ansambluri

Parada formațiilor de dansuri oooulare (Foto: Traian Mânu)

pline de antren au avut loc astăzi în toate grădinițele și școlile județului, în casele de copii și oriunde s-au aflat cei mai mici deveni.

din toate colțurile județului. La Hunedoara, sute de copii s-au bucurat de atenția celor din jur pentru că azi a fost ziua lor!

mailto:tiberiu.stroia@lnfarmmedia.ro


Gimnastica, sport extrem?!

* Steaua în ascensiune. Steaua a urcat 6 locuri, față de luna trecută, în clasamentul mondial al cluburilor dat publicității de Federația Internațională de Statistică a Fotbalului, ajungând pe locul 73. Celelalte echipe românești din clasament sunt Dinamo care a urcat 31 de locuri și Oțelul care a coborât 18 locuri aflându-se pe poziția 289. (C.M.)
• Finale încinse. Finalele Cupei AJF Hunedoara la juniori A1 și B1, desfășurate, ieri, pe Stadionul CFR din Simeria au fost deosebit de disputate. în partida juniorilor B1 disputată de la ora 16.00 Corvinul a învins Jiul cu scorul 2-0, iar în meciul juniorilor A1, programat de la ora 18.00, Corvinul a dispus de Jiul cu 2-0. Vom reveni. (C.M.)

hi face somnul ȘAH MATinal
în ciot timpi si 5 mutări1

■ Belu spune că noul 
cod de punctaj poate 
transforma gimnastica 
într-un sport periculos.
ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinu1@lnformmedia.ro

Deva - Daniela Sofronie, vicecampioană olimpică la sol, a suferit o entorsă la glezna dreaptă la antrenamentul oficial al Europenelor Individuale de Gimnastică ce debutează, azi, la Debrecen, și nu va mai concura la individual compus, ci doar la paralele. Necazul gimnastei readuce în prim-plan problemele legate de modificarea codului de punctaj la care s- a referit cu îngrijorare antrenorul Octavian Belu, dar pe care, din motive de spațiu, nu le-am publicat în interviul de marți cu reputatul tehnician.
Nota 10 e... depășităOctavian Belu s-a arătat circumspect în privința utilității unui Campionat European Individual și a intențiilor de a se schimba codul de punctaj, începând cu 2006. „Federația Internațională de Gimnastică se află într-un

Un element de dificultate maximă executat de Cătălină Ponormoment de mari căutări, pentru a găsi o identitate mult mai atractivă gimnasticii. Se umblă la problemele esențiale ale codului de punctaj, la sistemul de notare, la regulamentele de concurs. Nota 10 nu mai reprezintă o limită, ci trebuie depășită prin exerciții cu grad sporit de dificultate, pentru ca gimnastica să rămână un sport interesant pentru televiziuni, sponsori și cei care vor să promoveze spectacolul. Se vorbește de record mondial și de

dificultate nelimitată, situație de la care bineînțeles șe poate exagera și se poate ajunge la exerciții care să apropie gimnastica de sporturile extreme”, afirma Belu, punctând pe final că speră totuși să nu se întâmple așa ceva.
Programul românilorCampionatul European de la Debrecen debutează azi, de la ora 11.30, cu calificările pentru finalele pe aparate la feminin, în cadrul cărora vor concura Cătălina Ponor (la

Gratuități pentru suporteri

\'z

Nătio«

RECLAMA

■ FC CIP Deva dorește 
să răsplătească în acest 
fel încurajările publicu
lui spectator.Deva (C.M.) - Ratarea pentru al doilea an consecutiv la mustață a titlului național nu împiedică conducerea FC CIP să facă gesturi de curtoazie față de publicul care a susținut echipa cu căldură pe parcursul campionatului. „La meciul din ultima etapă cu

FM Constanța, programat duminică, ora 19.00, la Sala Sporturilor, intrarea publicului va fi liberă. în plus, oferim spectatorilor un program de meci care prezintă orele de disputare a partidelor la turneul de Cupa României pe care-1 vom organiza la Deva în perioada 10-12 iunie”, preciza Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. La acest turneu FC CIP va juca pentru un loc în semifinalele contra echi-pelor Silvanus

Reșița (div. A), Clujana Cluj (Div. B) și Avântul Vaslui (div. C), iar intrarea publicului va fi de asemenea gratu-

Galeria echipei FC CIP Deva

Jiul își jură cinstea pe Biblie FOTBftl f DIVIZII E
Deva (C.M.) - Rezultate, etapa a 24-a, 29 mai: Loreno - Cetate 0- 

3; Supreme - Elit Cugir 0-0; Hațegana - Anonimii 1-8; Dinamo - 

Venus 6-2; Elitte Imobiliare - Romtelecom 5-3; Parma - Nida 3-4, 

Adridan - Color Copy Shop 7-1.

Clasamentul
1. Adridan 24 18 2 4 106-48 56

% Elit Cugir 24 17 4 3 83-35 55

-8. Cetate 24 14 3 7 91-57 45

4. Supreme 24 12 6 6 72-53 42

5. Nida 24 13 2 9 64-47 41

6. Elitte Imobiliare 24 13 1 10 69-60 40

7. Anonimii 24 12 2 10 77-64 38

8. Hațegana 24 9 6 9 54-53 33

9. Venus 24 9 4 11 95-107 31

10; Romtelecom 24 10 0 14 61-91 30

11 . Color Copy 24 8 3 13 65-72 27

12 . Dinamo 24 8 2 14 66-75 26

■13 . Parma 24 4 0 20 58-126 12

14. Loreno 24 3 1 20 44-127 10
Etapa a 25-a, din 5 iunie: Loreno - Supreme (Pedagogic, 

ora 9.00); Elit Cugir - Hațegana (Traian, ora 9.00); Ano
nimii - Dinamo (Traian, ora 10.00); Venus - Elitte Imobi
liare (Traian, ora 11.00); Romtelecom - Parma (Pedagog

ic, ora 10.00); Nida - Adridan (Pedagogic, ora 11.00); 

Cetate - Color Copy Shop (Pedagogic, ora 12.00).
Jucători suspendați: Adrian Petresc, Marius Topor și Ma
rius Ghera (toți Elit Cugir) - câte 2 etape; loan Sava (Elitte 

Imobiliare) - 2 etape.

Petroșani (C.M.) - Oficialii Jiului Petroșani susțin că echipa din Vale nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Sau cu alte cuvinte, minerii spun că nici blaturi n-au făcut, nici prime adver-

Gigi Borugă

sărilor echipei Gaz Metan n- au dat. în consecință, consilierul clubului, Gigi Borugă, a reacționat, e drept nu foarte vehement, la acuzele aduse echipei de fotbal, suspectată de faptul că își joacă șansele la promovare mai mult în afara terenului. „Toate acuzațiile presei nu sunt decât speculații nefondate. Din păcate, aceste răutăți afecteză psihicul jucătorilor și echipa nu se exprimă în teren la întregul ei potențial”, preciza Borugă. Pentru a fi mai convingător, arădeanul a spus că este gata să jure cu mâna pe Biblie că echipa lui a jucat toate meciurile corect. „Suntem basma curată”, a spus Borugă.

Arbitrii și observatorii etapei a 

25-a, vineri, 3 iunie, ora 18.00 
Minerul Lupeni - Aurul Brad: Florin 

Danciu (Simeria) - centru; Sorin 

Cioltăuș și Aurelian Băleanu (ambii 
Deva) - asistenți. Observator: Ion 

Mureșan (Timișoara).
Metalul Aiud - Victoria Nâdlac: Vir

gil Luca - centru; Vlad Screciu și 
Florin Pârlea (toți Timișoara) - asis

tenți. Observator - Teodor 

Țarâlungâ (Rm. Vâlcea).
Soda Ocna Mureș - Sparta Mediaș: 

Marius Zgovâncu - centru, Adrian 

Udrea și Mihaela Popescu (toți Tg. 
Jiu) - asistenți. Observator: Florin 

Marcu (Oradea).
Frontiera Curtici - CS Deva II: Cos- 

min Corocan - centru. Dan Mihol- 

cea și Cătălin Haramuz (toți Reșița) 
- asistenți. Observator - Florin 

Mierea (Timișoara).
U. Sopo Sibiu - Inter Blaj: Paul Rus 

(Dej) - centru, Cătălin Trenca și Alin 

Damian (ambii Cluj) - asistenți

Daniela Sofronie s-a accidentatbârnă și sol), Daniela Sofronie (la paralele) și Floarea Leonida (la toate aparatele). Mâine, 3 iunie, se vor derula calificările la masculin, unde România e reprezentată de șase sportivi.Sâmbătă, de la ora 14.00, e programată finala la individual compus feminin, unde vom fi reprezentați doar de Floarea Leonida, iar de la ora 17.00 va avea loc întrecerea similară masculină. Duminică de la orele 12.00 și 16.30 se vor derula finalele pe aparate.
...intra in rețea ...hMJteșdeyațk...

... in fiecare seara Cte la ora 21.30 voteaza 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 

apoi ascult-o in DEVA pe89,3 FM !...

HIT MUSIC STATION
DEVA - 89,3 FM

RECLAMA

Observator- Dumitru Anesau 

(Brașov).
S Vulcan - Inter Petrila: Mihai Hâr- 

lab - centru, Măriei Urs și Cristian 

Morari (toți Brașov). Observator: E- 
tin Pintilie (Rm. Vâlcea).

Telecom Arad - stă.

mailto:ciprian.marinu1@lnformmedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, contorizări, repartitoare, etaj 1, 
boxă, Deva, Minerului, preț 830 milioane lei, 
negociabil sau schimb cu garsonieră plus 
diferență Tel. 227742.
• decomandate, zona Piață - M. Viteazul, 
contorizări, 2 focuri gaz, parchet, cămară, 
debara, balcon închis, interfon, preț 725 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0723/251498.
• Deva, str. M. Eminescu, bl. 15, ap. 12,62 mp, 
etaj 2 din 4, cărămidă, bine întreținut, preț 1 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0746/791865, fără interme
diari.
• Deva, Str. Teilor, bl. 47, 2 pivnițe, parter, 
canalizare separată Tel. 0720/743834, fără inter
mediari.
• Hunedoara, zonă centrală etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, centrală termică balcon închis, 
gresie, faianță parchet, instalații noi, ușă metal, 
preț 720 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/972981,0741/077821.
• «emir omandat parchet, apometre, 
contorizări, gresie, faianță balcon închis, bu
cătărie modificată cu bar, vedere în ambele 
părți, garnitură Olivia în baie. Tel. 225049 până la 
ora 16,0722/610686.
• vând sau schimb apartament 2 camere parter, 
Deva, pentru spațiu comercial, fără intermediari, 
preț 21.000 euro, negociabil. Tel. 0723/335189.
• zona Micro 15, decomandate, etaj 2, mici 
modificări interioare, preț 540 milioane lei. Tel. 
0788/165702,0723/251498.
• zona Micro 15, decomandate, etaj intermediar, 
centrală termică parchet laminat, gresie, 
faianță mici modificări interioare, frumos 
amenajat, preț 650 milioane lei. Tel. 0745/302200, 
0723/251498. '

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contorizări, îmbunătățiri, 
modificări, Al. Păcii, etaj 2, preț 43.000 euro. tel. 
0741/154394.
• decomandate, zonă centrală, balcon închis, 
vedere în 2 părți, centrală termică, preț 1,250 
mid. lei. Tel. 0723/251498.
• Deva, zona Decebal, etaj 2, decomandate, 
centrală termică, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță hol mărit, preț 1,450 mid. lei. Tel. 
0745/302200,0788/165703.
• semidecomandate, bloc cărămidă etaj inter
mediar, contorizări, ocupabil imediat, Deva, preț 
19.500 euro, negociabil. Tel. 0721/744514.

• Simeria, central, acoperit, interfon, etaj 3 din 
4, st 80 mp, decomandate, balcon închis, 2 băi, 
centrală termică, contorizări, garaj. Tel. 
0726/737953.
• zona Gojdu, etaj 2, parchet mochetă, gresie, 
faianță, contorizări, vedere în 2 părți, izolat 
termic, preț 1,500 mid. lei. Tel. 0745/302200, 
0788/165703.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, fa
ianță apometre, interfon, etaj 2, zona Liliacului, 
preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0721/582750, 
0720/731091.
• decomandate, suprafață mare, deosebit, 
centralătermică zonă centrală Deva, preț 1,580 
mid. lei. Tel. 0743/384022.
• decomandate, zona Lido - Decebal, etaj inter
mediar, 2 băi, 3 balcoane, boxă la subsol, bu
cătărie mare, centrală termică termopan, 
gresie, faianță parchet nou, usă metal, preț 
1,550 mid. lei. Tel. 0723/251498,0745/302200.. -

Vând case, vile (13)

• 2 camere, uucatarte, baie, căma, hol, 2 curți, 
grădină 3,5 ari, cu acareturi, str. Grivita nr. 31, 
preț 1,2 mid. lei. Tel. 236510.

Vând case de vacanță (15)
• 2 camere, hol, bucătărie, livadă 1000 mp, zona 
Băita, preț 350 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)
• 4 camere, bucătărie, cămară pivniță coridor, 
curte, grădină 1500 mp, cu pomi fructiferi, în 
Dobra, Str. Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. 
Relații tel. 212406,283132.

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

• casă cu grădină - arabil - 0,20 ha, în satul 
Lunca Băița, nr. 98, preț negociabil. Informații la 
adresă
• in Boholt. centrală termică, termopan, 
mansardă hidrofor, fosă septică garaj, fântână 
pomi fructiferi. Tel. 0254/229256.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras-bajusz@intormmedia.ro
Informații. 0724-22-OÎ-65.

/
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• in Geoagiu-Sat, 2 camere, bucătărie, beci, șură 
mare, grădină gaz. Tel. 0254/648052.

• in Turdas, nr. 182, și 30 ari teren intravilan. Tel. 
0721/035361

Vând garsoniere (19)
• cartier Dacia, bl. 4, etaj 1, contorizări, ocu- 
pabilă imediat. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
230592,0723/807419.
• cartier Dada, etaj 2, contorizări, parchet, 
vedere la Școala Generală preț 550 milioane lei, 
ocupabilă imediat. Tel. 0723/251498.
• confort 1, amenajată occidental, mobilată 
Deva, Dorobanți, preț 720 milioane lei. Tel. 
0743/384022.
• confort 1, dec., contorizări, repartitoare, 
balcon mare, debara, cămară etaj intermediar, 
bdul Decebal, bl. 15, preț 875 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 233025,0742/075944.
• decomandate, 30 mp, zona Piață - Decebal, 
balcon, contorizări, gaz 2 focuri, apometre, 
repartitoare, parchet preț 670 milioane lei, nego
ciabil, ocupabilă imediat. Tel. 0788/165703.

• In Simeria, zonă centrală îmbunătățiri, 
centrală proprie, parchet, gresie, lambriuri, 
complet mobilată la cheie, preț 480 milioane lei. 
Tel. 0745/343093.

Vând terenuri (21)
• 11500 mp teren, lângă cabana Bejan. Tel. 
223783,222002.
• 1779 mp teren, Deva - Sântuhalm, zona Alaska. 
Tel. 210869,223783.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• intravilan cu pomi fructiferi, 87 ari, lângă 
Primăria Berthelot, împrejmuit, 5 km de Hațeg, 
la asfalt. Tel. 770687.
• intravilan in Băcia, cu toate facilitățile, curent, 
gaz, apă, canalizare, 3600 mp, preț 4 euro/mp. 
Tel. 0724/388452,0254/233974.
• intravilan in Deva, 1500 mp, fs 25 m, zona 
Fabricii de Mătase Matex, acces la toate 
utilitățile, preț negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308 seara, 212057.
■ intravilan, 1200 mp, grădină 20 x 60 mp, în 
localitatea Totești Hațeg, lângă școală, preț 
12.000 lei mp, negociabil, acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.
• 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.

Vând alte imobile (27)
• vând in Deva unitate de producere și îmbute- 
liere a sucurilor cu spații de producție proprii și 
licență de fabricație, preț 60.000 euro, negociabil. 
Tel. 0745/096675,218308 seara, 212057.

imobile chirii (29)
• caut pentru închiriat apartament 2 camere 
mobilat, zona Pieței, ofer 4 milioane lei. Tel. 
0740/015454,0745/367893.
• Cooperativa „Horea” Brad închiriază spații de 
producție confecții, cu utilaje aferente, 
suprafață 200 mp; spații comerciale zonă 
centrală, 880 mp, respectiv 515 mp. Relații tel. 
0254/612583,0722/641038.
• ofer spre închiriere cabinet stomatologic. 
Relații latei. 212016.

Imobile schimb (30)
• schimb apartament 3 camere și garaj și 
apartament 2 camere, în Deva, cu casă serioasă 
cu teren, minimum 800 mp, exclus peste linie. 
Tel. 0723/335189.
• schimb casă nouă, Boholt, cu apartament 3 
camere decomandate, etaj intermediar, plus 
diferență. Tel. 0254/226352

Auto românești (36)
• vând Aro 243 D, motor Brașov, remorcă 1,5 
tone, stare bună, acte la zi. Tel. 0723/335189, 
245874.
• vând Dada 1310 Li, af 2000, injecție, taxe la zi. 
cauciucuri fată noi, casetofon, preț 85 milioane 
lei. Tel. 0723/165413.

• vând Dada 1310, af 1985, stare de funcționare, 
preț negociabil. Informații Cârnești, 184, tel. 
776722.
• vând Dada 1310, af 1983, preț negociabil. Tel. 
0727/773142.
• vând Dada 1310, af 1988,79.000 km, stare 
foarte bună 5 trepte, nu necesită reparații sau 
schimb cu Dacia Berlină sau Super Nova, af 2001

20. _ plus diferență preț 40 milioane negociabil, 
tel. 22w01,0721/384799.
• vând Dacia 1310. unic proprietar, af 1990, 5 
trepte, VT 2006, bord CN, baterie în garanție, 
necesită reparații tinichigerie și vopsit, preț 23 
milioane lei, negociabil. Tel. 0726/369313.
• vând Dacia papuc 1305, af 1997, alb, 2 locuri, 
preț negociabil, Deva, str. Imp. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.

• vând Dacia Super Nova Confort, motor, cutie 
de viteze Renault Clio, argintie, af 11.2001,24.000 
km, Deva, preț 3800 euro. Tel. 0724/315252, 
0726/224003.
• vând Dacia 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)
• cumpăr unjent Opel Agila, Matiz sau Tico, af 
2000 - 2005, ofer 2.000 euro. Tel. 0720/743834.
• vând Ford Transit, af 1987, motor 2500 D, 
pentru marfă, culoare albastră preț 95 milioane 
lei. Tel. 0723/165413.
• vând Renault 25 Diesel, af 1987,2068 mc, jenți 
aluminiu, stare bună de funcționare, preț 1900 
euro, negociabil. Tel. 222120.
• vând rulotă auto completă preț 1000 euro. 
Relații tel. 0722/503001.
• vând urgent VW Caddy 1,9 Dm, af 1997, airbag, 
volan reglabil, impecabil, 145.000 km, consum 
5%, preț 5.600 euro, negociabil. Tel. 0740/420521.

Microbuze. Dube (38)
• închiriez microbuz minim 10 locuri, pentru 
transport persoane în străinătate. Tel. 
0726/369313.
• vând microbuz Mazda E 2200,11 locuri, af 1988, 
preț negociabil, Deva, str. imp. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.
• vând VW LT 28, model lung și înalt, 14 locuri, af 
1987, stare foarte bună de funcționare, acte la zi, 
preț negociabil. Tel. 0722/161661.

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă 2 axe tip furgon, 2000 kg, model 
deosebit, af 1999, stare foarte bună preț nego
ciabil, preț 110 milioane lei. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând gater orizontal și tractor sau schimb. Tel. 
281785,0722/678001.
• vând plug 2 brazde, grapă cu discuri pe roți 
pentru tractor U 445. Tel. 245321 după ora 21.
• vând tractor 45 CP, necesită reparație, 
remorcă și cositoare, preț negociabil. Tel. 683091.

Moto-velo (41)
• vând bicicletă pentru copil 3 ■ 5 ani, stare 
foarte bună preț 700.000 lei. Tel. 221431, seara

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

Garaje (43)
• vând garaj proprietate și terenul aferent în 
Deva Str. Cernei, preț negociabil 6500 euro. Tel. 
0744/603581.

Mobilier și interioare (47)
• vând bufet sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime cca 100, ani, stare irepro
șabilă preț negociabil. Tel. 212'272,0723/732560.

• vând ferestre din lemn, 3 canaturi, tocuri și 
rame cu sticlă Hațeg, Tel. 770017.
• vând foarte avantajos dulap 4 uși, pat dublu, 
canapea 2 fotolii. Tel. 0745/703638.
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caută pentru dezvoltarea echipei în 

Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori de presă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la programmatinal; ,; £•

e Seriozitate.
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e experiență în vânzări.

Oferim:
e program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmaifainformmedia.ro

VinziCumperi închirieziSchimbiCauți ?

• 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 mobilă 4 corpuri, preț 5 milioane lei și 
coltar Clio stare foarte bună preț 9 milioane lei. 
Informații tel. 0254/211363 sau 0727/718081.
• vând mobilă dormitor, furnir, formată din pat 
dublu, saltele Relaxa, dulap 3 uși, 2 noptiere, o 
comodă o măsuță cu oglindă scaun, preț 11 
milioane lei. Tel. 218854, 0788/627065, 
0740/601003.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

• vând convenabil videorecorder Sharp cu tele
comandă, amplificator Technics. Tel. 218234 
seara, 0745/253413.

• 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»

• 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.

• vând calculator AMD 1800 MHz, 40 GB HDD 128 
DD RAM, CD ROM, USB, rețea, audio, modem, 
preț 65 milioane lei. Tel. 0722/161644.
• vând imprimantă cu 4 tăvi și mașină spălat 
automatică de Cugir. Tel. 216334.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

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

• vând cărămidă refractară, preț avantajos. 
Relații tel. 0720/049297.

Electrocasnice (56)
• vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună Tel. 221431, seara.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună preț 2,5 milioane lei, negociabil. Tel. 
219739,0723/229046,...
• 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.

Comemorări (76)

La 31 mai 2005 s-au împlinit 57 de zile de când a trecut în neființă cea care a fost
SAV CĂTĂLINA‘ plecând lângă soțul ei
SAV NICOLAEun bun prieten și coleg de breaslă. Nu vă voi uita niciodată. Fie-vă țărâna ușoară. Vințan Victor

-,.y

Cu aceeași durere profundă și tristețe neștearsă, familia ing. Pepenar Petru anunță împlinirea imul an de la tecerea în neființă a dragului frate și cumnat
profesor emerit

GHEORGHE ACHIȚEIParastasul va avea loc sâmbătă 4 iunie, ora 13.00, la Biserica din Cimitirul Ortodox - M. Eminescu. Mulțumim celor care cu acest prilej îi vor păstra un moment de aducere aminte. Dumnezeu să-l odihnească.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 10 porci, 2 vad, Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.
• vând 20 oi cu lapte și 10 miei. Tel. 0727/202866.
• vând caprâ tânără de lapte. Tel. 211404.
• vând iarbă pentru fân. Tel. 0722/719670,
• vând junincă gestantă. Tel. 261013.

• vând mânză 2 ani, ham, căruță plus utilaje. 
Relații tel. 616414.
• vând tăuraș 45 luni și porc 130 kg rasa Durec. 
Relații Bârsău, nr. 12. Tel. 648770,0744/621515.

• vând vacă, Sântuhalm. Tel. 210850,225093.

Instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Wirtn, coadă scurtă, placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, preț nege- 
ciabîl. Tel. 221431, seara

Altele (61)

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

• oferim la prețuri mici siropuri, concentrate 
pentru consum casnic, sifonerii etc, îmbuteliate 
la sticle de plastic sau vrac ia butoi, Deva. Tel. 
235320,0745/096675.
• vând vană din fontă, stare perfectă, dimen
siuni 150 x 70 X 50 cm. Tel. 233026.
• vând 2 bazine inox dreptunghiulare pe suport 
metalic 250 x 180 x 70 cm, 2000 litri fiecare, posi
bilități răcire lichide alimentare, 425 euro bucata, 
negociabil. Tel. 0745/096675, 218308 seara, 
212057.
• vând ceas de mână elvețian Longiness cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 170 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• cumpăr urgent buștean molid, plata pe loc. 
Relații tel. 0722/314123.
• 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.

Pierderi (62)
• pieraui ani asigurări sănătate pe numele 
Fîlip Cristina Maria. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vadan Olimpia Elena. Se declară nul.

Apeluri (65)

• Absolvenții liceului Agroindustrial Geoa- I 
giu, promoția 1980, sunt rugați să sune la I 

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.

Solicitări servicii (71)
• caut specialist pentru întocmirea unor pro
iecte de reabilitare și reamenajare a unor 
construcții vechi. Tel. 0745/096675,218308 seara.
• vrei să câștigi înte 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1,CP9 Simena. Nu vei regreta.

Prestări servicii (72)
• huse auto pentru Logan. Solenza, Renault Clio. 
Scenic, Megan. Twingo, Cielo, Opel Astra 17 DTI, 
Deva, Micul Dallas, str. Florilor, nr. 1. Tel. 
0727/756681.
• transport mobilă electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc. Tel. 225578, 
0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74<

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

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

• SC Alice Gremlmpex SRL Deva angajează 
inginer service auto. Cerințe: studii supe
rioare de specialitate. Informații la teL 
220701235251

• SC Danielle Company SRL, cu sediul In 
Deva, Str. Rânt' .6, angajează trico- 
teri perrtni mașini de tricotat Relații la tele
foanele 0254/206094, 206196, 206195, 
0721/205011

• SC Rodipet SA agenția Hunedoara anga
jează pentru Deva agent comercial și 
gestionar vânzător (studii - liceul) și IT 
(studii superioare de specialitate i pe 
Hunedoara gestionar vânzător (studii - 
Bceul), Relații la tel «254/219510,213007, 
0745/099939.

• societate comercială angajează inginer 
constructor promoția 1995 - 2005. R "«’a 
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 
germană mediu. Contact: tel. 219232 sau 
220265.

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

] «societatedeconsriMăanMtajwW j 
fără experiență Tel «84/212221

mailto:andras-bajusz@intormmedia.ro
sorina.sarmaifainformmedia.ro
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descoperă
s-a deschis magazinul tău 

Orange

Piața Victoriei nr. 8

La magazinul Orange 
cumperi produsele noastre, 

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

și ai service pentru telefonul tău.

Informații legate de oferta magazinelor la numărul 733, 
gratuit de la telefonul tău Orange sau la 021 203 77 33
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agentuimobiliare /iojoi, 2 iunie 2005
Vând ap. 1 cameră (01)

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

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

Vând garsoniere (19)
• zona L Maniu balcon închis, gresie, faianță, 
parchet. 650 mii. neg. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona Dada, 25 mp, ocupabilă imediat. Preț 480 
mii. neg. Relații latei. 219470. (Multiprima)

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

• bd. Decebal et. 7, semidecomandate, conto
rizări, balcon mare, 670 mii. lei. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• urgent zona Dorobanți, et. 4, acoperit cu țiglă 
bucătărie mărită cu uscătoria, gresie, faianță 
balcon închis, preț 660 mii. lei. Tel. 0745/367893. 
'Garant Consulting)
• decomandată bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat, zona bd. Decebal. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)

• zona Gojdu, et 1, modificată 40 mp, contori
zări apă gaz 2focuri, 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. 0745/302200,232808,0723/251498. 
(Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj intermediar, ST 38 mp, 
cămară, bucătărie mare, contorizări, apă gaz, 
repartitoare, preț: 660 mii. lei negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Decebal Piață decomandată balcon 
închis, 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 mil.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. 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

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

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

• Mul 22 Decembrie, dec., 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimason)
• zona Gojdu, amenajată modificată cu living, 
parchet laminat, gresie, faianță contorizări, 48 
mp, et. 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• b-dul L Maniu, sdec, contorizări, preț 730 mii. 
lei, negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• zona Dada, et. 3. mobilată contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)
• dec. gresie, faianță zona Dacia, preț 450 mii., 
neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)

• 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, 
telefoane 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zone diferite și prețuri diferite. Informații: 
Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de 
vis)
• zona Kogălniceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat, preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).
• zona Progresul, et. 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă ime
diat. Preț negociabil. Tel. 211587,0723/660160. 
Ag. Evrika)

• decomandată parchet, balcon mare, scară cu 
’rterfon, locuință bine întreținută Decebal, preț
695 mii. neg. Tel. 223400, 0720-387896, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele com
plexului Romartaîn bloc cu 4 etaje. Decebal. Preț 
780 mil. P.OL/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. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj L decomandată centrală termică proprie, 
gresie, faianță balcon, parchet Dorobanți. Preț 
950 mil. ROL/95.000 RON. Tel. 223400,0741-084668, 
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 Eminescu, etaj intermediar, gresie și fa- 
anță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• zona Pieței dec, contorizată et intermediar, 
balcon închis, preț 700 mii, tel. 0742/290024. 

(Prima-lnvest)
• urgent, central balcon închis, gresie, faianță 
contorizări-»- mobilă bucătărie, preț 620 mii tel. 
215212. (Prima-lnvest)

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

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

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

■ zona parc Gambrinus, amenajată convertor 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129.0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• zona Flacăra, et 9, convertor + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)

• in Hunedoara, zona Union, etaj 7, parchet, 
balcon, gaz contorizat Pre 320 mil. lei. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert • Hunedoara)

• in Hunedoara, Dunărea, etaj 4, izolat azboci
ment, apometre, gresie, faianță ușă nouă 
jaluzele exterioare. Preț 320 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0741/130.438. (Profil Expert - Hune
doara)

• în Hunedoara, zona Parâng, convertor, lavabil, 
gresie. Preț 250 mii. lei, negociabil. Tel. 
0724/379.377. (Profil Expert - Hunedoara)

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

Cumpăr garsoniere (20)
• in Deva, zonă bună, de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

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

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Gojdu, et. 1, balcon închis, contorizări, 
semidec, preț 680 mii lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)

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

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

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

• zona Băkescu, 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 Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat, et 4, stare bună preț 800 mii. lei, nego
ciabil, te1.0745/159573. (Mimason)
• b-dul N. Bălcescu, dec., 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență 820 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)

• dec,amenajat, CT. aer condiționat termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1,530 
mid. lei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)

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

• zona AL Armatei, superamenajat complet mo- 
' bilat și utilat, mobilă lă 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, 
negociabil. Telefoane 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat preț 28.000 
euro, neg. T elefoane 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)

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
angajează

referent publicitate
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program prelungit;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații eu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix, bonuri de masă și venituri în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra,
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei. neg. Telefoane 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, bloc 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. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bd. Băkescu, etaj intermediar, în circuit, 
contorizări, ocupabil imediat preț 820 milioane 
lei. Telefoane 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, firing, bucătărie, super ame
najat parchet greseie, faianță, termopan, spo
turi etc. Preț: 1,16 miliarde lei. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• decomandate, zona Lido, etaj intermediar, 
bine amenajat, contorizări. Preț: 1,2 miliarde lei, 
negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)

SC UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE SA 
cu sediul in județul Hunedoara, localitatea Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, în conformitate cu 

prevederile: OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 
cu modificările și completările ulterioare, Normele metodologice aprobate prin HG nr. 577/2002, 

cu completările ulterioare precum și prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării 
și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, anunță vânzarea prin licitație deschisă cu strigare, la 

sediul societății, pentru fiecare din următoarele active:

Nr. 

crt.

1

2

3

4

5

Denumire activ Preț de pornire 

-miilei/RON- 

exclusivTVA

Hala Producție Flanșe - 0b. 24,

cu terenul aferent

Tâmplărie Pricaz, cu terenul aferent

PavilionOb. 12 leu anexe, cu terenul aferent 1.947.500/194.750 

Hala Prelucrare Mecanică, 

cu terenul aferent

Corp paza - 0b. 117, cu terenul aferent

6.228.500/622.850

3.341.500/334.150

23.06.2005, ora 10

23.06.2005, ora 13

24.06.2005, ora 8

24.505.500/2.450.550

8.168.500/816.850

24.06.2005, ora 11

24.06.2005, ora 14

parte a unei corporații internaționale mass-media care deține poziția de lider in 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 dezvoltarea echipei

coordonator vânzări
Condiții:seriozitate;dinamism;abilități de comunicare și organizare; cunoștințe PC (Word, Excel);permis de conducere cat. B, mașină proprie; disponibilitate la program prelungit.
Oferim:• salariu atractiv;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• posibilități de training.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
CV-urile se primesc până la data de 10.06.2005.

C1NTRUL .HJMTIAN NNTRU 
CONIHVMNU {I 

MtOHOVABIA CK1BMI 
TRADIȚIONALI NUMDOARA 
solicită oferte de preț pentru 
„REALIZARE SPECTACOLE, SONORI
ZARE'. Caietul de sarcini poate fi 
ridicat de la sediul instituției din 
Deva, Str. I Decembrie, nr. 28.
Ofertele vor fi analizate tehnico- 
economlc.
Termenul de depunere a ofertelor 
este de 5 zile de la apariția in presă a 
anunțului. ptzui

Pentru fiecare activ supus vânzării:

Dosarul de prezentare al activului (denumit în continuare Dosarul), la prețul de 10.000.000 lei + 

TVA, poate fi procurat zilnic între orele 8-13, de la sediul societății, telefon 0254/247966, fax 

0254/247964.

Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea Dosarului, plata taxei de participare la 

licitație de 10.000.000 lei+TVA și constituirea Garanției de participare, conform cerințelor din Dosar. 

Plata contravalorii Dosarului, Taxei de participare la licitație și constituirea Garanției de participare se 

face:

- pentru persoanele flzice/juridice române - cu ordin de plată în contul nr.: 
R060RZBR0000060001098032 în lei deschis la RAIFFEISEN BANK Hunedoara - Orăștie

- pentru persoanele fizice/juridlce străine - in contul: R012RZ8R0000060001866748EUR0 deschis 

la RAIFFEISEN BANK Hunedoara -Orăștie, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României 
la data achitării acestora sau la data emiterii scrisorii de garanție bancară/biletului la ordin. 

Dosarul și Taxa de participare pot fi achitate și la casiena unității.

Documentele care se vor prezenta pentru eliberarea Dosarului sunt:

- împuternicire din partea ofertantului pentru persoana care ridică Dosarul:

- buletin /carte de identitate sau pașaport al persoanei care ridică Dosarul - copie:

- angajament de confidenția htate semnat la sediul societății de către persoana cu mandat

Pentru participarea ia licitație, oferta rații vor depune la sediul societății în pilc sigilat, documentele de 
participare prevăzute la art. 35 din Normele metodologice aprobate cu HG nr. 577/2002, precizate 

și completate în Secțiunea C a Dosarului, cel mal târziu cu ozl lucrătoare înainte de data fixată pentru 

începerea licitației cu strigare, ora 14. acest termen fiind termen de decădere.

Alte relații la tel. 0254/247966.

I

(24380)

• zona Mărăști, bine amenajat, parchet, gresie, 
faianță contorizări. Preț: 650 mii. lei, negociabil. 
Tăi. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• etaj intermediar, circuit, gresie, faianță, 
parchet, balcon, scară cu interfon. Zona Lido. 
Preț 950 mil. ROL/95.000 RON neg. Tel. 223400, 
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. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa
Betania)

• etaj 1, gresie, faianță parchet laminat, 
contorizări, modificări interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mil. ROL/64.000 RON. Tel. 223400,0742- 
005228,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj ă parchet, baJcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare. Aleea 
Păcii. Preț 900 mii. RCL/90.000 RON. Tel. 223400, 
0741-084668,0724-169303. (Casa Betania)
• decomandat, contorizări, balcon, etaj inter
mediar. Strada Bejan. Preț 480 mii Rol 48.000 
Ron. Tel. 223400,0742-005228,0720-387896. (Casa 
Betania)
• circuit, etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut, 
balcon. Bălcescu. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. 
Tel. 223400, 0741-084668, 0720-370753. (Casa 
Betania)
• zona piață etaj intermediar, decomandate, 56 
mp, contorizări, parchet, gresie, faianță balcon 
închis, preț 950 milioane lei, negociabil, telefoane 
0745/302200,232808,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, decomandate, etaj intermediar, 
contorizat total, faianță balcon, preț 500 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)

• zona Decodai etaj intermediar, decomandate, 
st 60 mp, contorizări, parchet, gresie, faianță, 
rigips, spoturi, cu modicări la camera mică și 
bucătărie, renovat recent preț 15 miliarde lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu (lângă AND et. 3, semideco
mandate, balcon închis, apometre, gaz conto
rizat un apartament pe care îl poți amenaja și 
modifica așa cum dorești tu, tel. 0745/302200, 
232808. (Fiesta Nora)

• zona Mkro 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. 228640,0745-653531. 
(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)

• în Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

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

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

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

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

• urgent, etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1.15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Gojdu, decomandate, contorizări, par
chet, repartitoare, preț 830 mii. lei, negociabil, 
informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)

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

• urgent, zonă bună, dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane. podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediat 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 Dunăreă amenajat 
Dalcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

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

• semidecomandată Mkro 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. 0724/379377. (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)
• k 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)

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

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

• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798,0742/872106, 
0742/902488. (Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Bucegl etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucegl fără îmbunătățiri, 450 mit nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara) ’
• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mif 

negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 5/1, et 1, centrală amenajat 720 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zona Artima, et. 3, ușă nouă 620 mii. 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 preferința 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 conx^ 
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.(%_ 
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 și 
mobilat preț 1,6 miliarde lei, negociabil, tel.

. 0723/251498,232808,0745/302200.  (Fiesta Nora)
• zona Progresul etaj 2, decomandate, balcon 
închis, centrală termică, parchet stejar, gresie, 
faianță, bucătărie modificată, cu living foarte 
mare, ușă metalică nouă, recent renovat preț 
1,5 miliarde lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, contorizări, 
balcon închis, faianță, 2 băi, 2 balcoane preț 
foare bun 1.200 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Dada, contorizări, parchet gresie, fa
ianță, ușă metalică, ocupabil imediat preț neg., 
tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Dada, cărămidă, et. intermediar, 
modificări interioare, centrală termică, preț 780 
mii. neg, tel. 0721/815871. (Prima-lnvest)
• urgent transformat în 2 camere cu living, 
renovat contorizări, et 2, preț 720 mii. lei, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

«P DIRECȚIA SILVICA DEVA
organizează

- „LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ"
producția anului 2005

Licitație este da tip deschis și va ana loc la sediul Direcției Silvice Deva, sir. Mihai Viteazul, nr. 10, în data de 15 iunie 2005, 
ora 10,00, pentru masă lemnoasă pe picior.

Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație este do 13.081 mc, aparținând următoarelor grope de specii: 
■Rășinoase 5.815 mc
■ Fag 5.684 mc
- Cvercinee 27 mc
- Diverse tari 347 mc
•Diverse moi 1.208 mc

Lista perfizilor care se licitează, prețul de începere o licitației și treapta de licitare pentru fiecare partidă pot fi consultate la sediul 
D.5. Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele: www.silvahd.ro și www.rosilva.ro.

Preselecția agenfilor economici va avea loc la sediul D.S. Deva, In data de IO iunie 2005, între orele 8.00 -14.00. Solicitarea, 
în scris, de participare, împreună cu documentația de preseleefie (conform H.G. 85/2004, ort. 12) se vor depune la secretariatul D.S. 
Deva până cel târziu în 3 iunie 2005.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225.199, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 0254/222481 și la ocoalele 
silvice. ,243«q

RECLAME

I»

mailto:laura.contra@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro


AGENȚII IMOBILIARE /lijoi, 2 iunie 2005
• zona piață, bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală, bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală, I. Creangă amenajat, centrală
termică ocupabil imediat, preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. T( 351 24/620358. (Rocan 3000)
• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, contori- 
zări, gresie+faianță st 80 mp, preț 1,5 mid. lei. 
211587,0723/660160,0745/253662.  (Ag. Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță ocupabil 
imediat. Preț 1,45 mid. lei, neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika)
• zonă ultracentrală, superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat, preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• 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. Tele
foane 228540, 0722-566938, 0721-268668. (Ag. 
Imob. Ella)
• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet balcon, preț 13 mid. 
lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Creangă 2 băi, balcon, gresie, faianță 
parchet interfon, preț 43.000 euro. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, et. intermediar, decoman
date, 2 băi, 2 balcoane, parchet faianță reparti
toare. Preț 1,55 mid. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală sdec., balcon închis, faianță 
parchet centrală termică. Preț 1350 mid. neg. 
Relații latei. 219470. (Multiprima)
• zonă centrală et. 3, contorizări, 
gresie+faianță centrală termică, balcon. Preț 
40000 euro. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 
6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Dada, semidecomandate, gresie+ 
faianță, contorizări, bloc de cărămidă Preț 850 
mii. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. Ro
manilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• apartament In vilă 2 bucătării, 2 băi, 3 
balcoane, parchet centrală termică st 100 mp, 
zonă liniștită Preț 2,1 mid. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 223400, 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid.

'i ROL/170.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
f 169303. (Casa Betania)

• etaj inteimedlar, decomandate, gresie, 
faianță, balcon închis, contorizări, repartitoare. 
Bălcescu. Preț 35.000 euro neg. Tel. 223400,0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)
• L urgent apartament cu 3 camere, în zona 
Dacia, etaj bun, bloc din cărămidă parchet, 
gresie, faianță ușă metal, bine amenajat Preț: 
800 mii. lei, negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• etaj t zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tele
foane 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)

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

SC ADE SRL 
Deva

Invită clienții, care 
au cumpărat case 
de marcat fiscale 

l modelele OPTIMA 
’ 300 și 500, la sediul 

societății, în 
vederea programării 
pentru introducerea 

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

Email: 
adedeva@rdslink.ro

SC CORA SA Hunedoara 
organizează, în data de 16.06. 
2005 ora ÎO.OO, licitație ~>blicâ 

În scopul vânzării 
Complexului Comercial TOSCA 

din Hunedoara.
Informații si cablul de sarcini 

se pat obține la hd./fax: 
0254/712244,0721/247078, 
precum și la punctul de lucru din 
j-lunedoara, b-dul Traian, nr. 49. 
In cazul neadjudecării licitația se 

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

FACULTATEA 8R INGINERIE 
lin HUNEDOARA;

ca sediu] ta Hunedoara, Str. Revoluției, nr.- 5, tel. 0254/207500, 
207810, 207502, fax 0254/207501 ORGANIZEAZĂ în data Se 
20.0S.2005, ora 12.00,

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ cu STRIGARE pentru 
închirierea unor spații cu suprafața âe 60 mp, situate în 

Hunedoara, Str. Revoluției, nr. 5. 
Documentele pentru licitație pot fi procurate contra-cost, de la 
sediul facultății, iar actele necesare participării la licitație se vor 
depune până ta data de 17.06.2005, ora 12.00.
Informații suplimentare la telefoanele mai sus menționate. (24351)

• Micro 6, modificat 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
e zona Fabricii de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
o 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, decomandțrte, 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 
mil. 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)
• Mlhal Viteazul, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• 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 mil.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. 0724/379.377. (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, Mărăștlul 
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 Liliaculițț decomandate^ vedere pe 3 
părți, etaj 2/2 bai, contorizări, preț 1,5 mTd. lei, 
negociabil. Tel. 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă superamenajat la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• decomandate, modificat, etaj intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Udo, dec.. 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi,
3 balcoane, centrală termică, amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• semidecomandate, contorizări, etaj interme
diar, 2 băi. zona Piață, preț 1.4 mid. neg., tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• 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)

FURAJ DE 
SĂTMAR

SC GENESA
DISTRIBUTION
SRL Hunedoara vinde prin depozitul situat în localitatea Sântuhalm, nr. 71D furaje și concentrate (pentru toată gama de animale):

- făină de pește
- șrot soia
- șrot floarea-soarelui. Telefon 0740/199.754, zilnic, între orele9.00-16.00. n.zrv)

• zona bduL Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centralătermică 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)
• zona Dorobanți, 2 băi, gresie, faianță parchet 
lavabil, preț 42.000 euro. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)

• Zona Pieței, et. 3 semidecomandate, con
torizări, parchet. Preț 50.000 euro negociabil. 
Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant
Consulting)
• zona L Corvin, decomandate, gresie+faianță 2 
băi, bucătărie, 2 balcoane, contorizări. Preț 1,6 
mid. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Liliacului, et. 3, decomandate, 
gresie+faianță modificări interioare. Preț 1,5 
mid. negociabil. Informații: Deva, Al. Romanilor, 
bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• Micro V, centrală, decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

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

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• hi 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 și 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 118.000 
euro, neg. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)

• zona Călugăreni, 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 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0727756116. (Rubin’s Home)

• zona Măiăști, 3 camere, living, bucătărie, baie, 
CT, St 600 mp. Preț 78000 euro. Tel. 0254-234401, 
0740232043. (Rubin’s Home)

• zona A.VIaicu • 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. Telefoane 0254-234401,0727756116. (Rubin’s 
Home! . . t-...................... .
• Călugăreni, 3 camere, bucătărie, baie, st 1600 
mp. Preț Wld. lei. Tel. 0254234401,0727756116. 
(Rubin's Home)

• Deva, Str. Crângului, ideal casă de vacanță 
teren st 1200 mp, fs 20 m, pomi fructiferi, viță de 
vie. Preț 25.000 euro, neg. Telefon 0740232043. 
(Rubin's Home)
• zona D.Cantemir, 4camere, cetralătermică 
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.l)

• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Liceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mimason)

• zonă centrală 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, preț 1,5 
miliarde lei, telefon 0745/640725. (Mimason)

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

VARIANTE
CHENAR

date p
HUMS

VARIANTA ALEASA

1 2 3 ’V ST 4
1 apariție • 40.000 tel

14 M rol)
5 apariții» 160.000 lat 

IU Ivi mH)

(«■Ivrit
Saparițfi* 400.00CW

RO Mari)Anunț Gratuit (20 tend)

lâcșțpi cum POȘTALE

• chioșcul, de ziare de lângă
■, CoTOtim;
i • chioșcul de ziare din stația
I de autobuz Orizont- Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă

i Galeriile de Artă Forma;
\ • chioșcul de ziare de lângă
j Alimentara Dacia:
] • chioșcul de ziare intersect ia 
\ Zamfirescu - B-dul Decebal. 
avi»-

• zona Ceangăi, pentru demolat, curte, grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• in Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă curte, 
grădină, st 650 mp, preț 1,8 mid. lei. Tel. 0722- 
566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+1, living de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• in Deva, tip vilă, zonă centrală P+l,5 camere, 
baie, bucătărie, garaj,încălzire centrală grădină 
400 mp, canalizare, anexe, preț 140.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Chizid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona central vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• trei camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• în Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, multiple 
îmbunătățiri, mobilată modern. 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)
• in Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

Vând case la țară (17)
• casă in Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• toarte urgent, 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 1,35 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, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha, preț500 mii- neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la 6 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. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• lease, zona Sarmizegetusa, una cu 2 camere, 
hol, beci, grădină 12 ari, preț 600 mil. lei, a doua 
cu 3 camere, hol, bucătari le 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, utilităti, 20 €/mp. Tei. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• 4300 mp teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, utilități, preț 18 €/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)

TEsKT PRIMA APARIȚIE ....../.....

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 iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

• 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 llm. Preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 0254-234401, 
0727740221. (Rubin's Home)
• zona liceul de construcții, st 1500 mp. Preț 20 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254234401, 
0727740221. (Rubin’s Home)
• zona Tonitza, st 700 mp, fs 13 m, utilități în 
zonă Preț 15euro/mp. Tel. 0254-230304, 0727- 
740221. (Rubin’s Home)
• ntravian, 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'mo, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• zona Depozitelor, 6700 mp, front la două 
străzi, toate utilitățile. Preț 15 euro/mp neg. 
Relații la tel. 219470. (Multiprima)
• zona Călugăreni 1000 mp, toate utilitățile, 
front la două străzi. Preț 10 euro/mp neg. Relații 
latei. 219470. (Multiprima)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• la intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă se vinde 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)
• intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp. în zonă rezidențială toate 
facilitățile. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. 
neg. Tel. 223400, 0740-914688,0724-169303. (Casa 
Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp. 
Front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7. în 
spatele noii fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. 
Tel. 230221. 0740-914688, 0720-370753. (Casa 
Betania)
• intravilan, sL 4000 mp, front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se Doate și parcela. Teren situat 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tele
foane 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• intravilan st 5700 mp, la D.N. 7 situat între 
Sîntandrei și Șîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile. Teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0740-914688, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 1500 mp. Front stradal 25 metri, 
apă gaz, curent electric, ideal pt hală producție, 
desfacere. Depozitelor. Preț 40 euro/mp. neg. 
Telefoane: 223400, 0724-169303, 0740-914688. 
(Casa Betania) ,
• intravilan, șț.S.QQO.mPj front stradal .2Șjjigtri, la. 
D.N. 7, între Sintandrei și Sîrituhaim. Preț 25 
euro/mp. Tel. 223400,0724-169303,0742-005228 
(Casa Betania)
• intravilan, st 2160, front stradal 50 metri, la 
intrarea în Deva dinspre Simeria Preț 25 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• str. Horea, 240 mp, front stradal 16 m, toate 
facilitățile, deosebit pentru garaje său 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. 0745/357893. 
(Garant Consulting)

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

• construcție 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)

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

Vând spații comerciale (25)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• două spații, în zonă centrală modem amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)
• 50 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 centralătermică 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 aferentsha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic, 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, preț 55 mid. lei. Telefon 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. Telefoane 235208 0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer apartament 3 camere, zona Eminescu, 2 
băi, 2 balcoane, mobilat și utilat ultramodern, 
centralătermică Preț 350 euro/lunăTel. 231212, 
0740013971. (Garant Consulting)
• caut ap. 2 camere, mobilat (nemobilat), pe 
termen lung, pentru străini. Ofer prețul la 
vedere. Telefoane 224296,0788/361782. (Garant 
Consulting)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Dacia, nemobilat, contorizări, etaj intermediar, 
70 euro/lună Telefoane 253588, 0722/624091. 
(Casa Grande)
• Ofer spațiu comercial pt birouri, str. Horea, 
mobilat, CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/mp, 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, et. 1, zonă ultacentrală 300 euro/ 
lună negociabil, tel. 230324 (Mimason)

• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenajat pt 
ABC, zona I. Creangă, 80 euro/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp, 
încălzit trifazic, apă 130 euro/lună tel. 
0745/164633,230324. (Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută. Telefoane 211587, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• caut spațiu de închiriat zona b-dului Decebal 
sau 1 Decembrie, st 50 mp minim, pentru ma
gazin electrocasnice, amenajat sau neamenajat 
pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum 10 
euro/mp/lună Telefon 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, st 80 mp, ideal pentru depozit construcție 
nouă Preț 600 euro/lună negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu, mo
bilat și utilat contorizări. Preț 100 euro/lună Tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, mobilat aragaz, frigider, 
contorizări, zona Miorița, preț 130 euro/lună tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• ofer In regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, preț 700.000 lei/zi. Telefon 0722/564004. 
(Prima Invest)
• ST 45 mp, zona Teatru,amenajat preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

mailto:adedeva@rdslink.ro
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• Recompensă. Autoritățile din Oslo au promis o recompensă de un sfert de milion de euro persoanelor care vor furniza informații ce vor conduce la recuperarea tablourilor „Strigătul" și „Madonna" de Edvard Munch, furate vara trecută.
• De colecție. O păpușă cu imaginea lui Benedict al XVI-lea, însă cu trup de copil, a fost creată de o fabrică germană cu tradiție Produsă în 999 de exemplare, este disponibilă doar pe Internet pentru 139 de euro.

La muzeu Sute de jucării din secolele 19 și 20; au fost expuse, marți, la Muzeul Păpușilor din Lodz, Polonia. Jucăriile au fost adunate în decursul anilor de Wieslawa Zeler.
(Foto: EPA)

Satelit nou
Moscova (MF) - O rachetă rusească Soyouz-U care transportă un satelit de cercetare științifică a decolat marți seara de pe cosmodromul de la Baikonur, Kazahstan.Satelitul Foton va efectua experimente de chimie, fizică și biotehnolo- gie în timpul celor 16 zile pe care le va petrece pe orbită. Mai multe microorganisme, șopârle, moluște și scorpioni se a- flau la bordul satelitului. Acesta va reveni pe Pământ pe 16 iunie.

S-a închis
Londra (MF) - Orfelinatul Strawberry Fields, care a inspirat celebra melodie a trupei Beatles „Strawberry Fields Forever”, și-a închis porțile marți. Acest loc devenise unul de pelerinaj pentru admiratorii trupei.

Pitt și Jolie

•E»

J ££
(Foto: FAN)

O grădină zoo
Viena (MF) - O echipă de pompieri din Viena a descoperit într-un apartament i- nundat o minigrădină zoologică, mai exact un porc de o sută de kilograme, doi pitoni tigrați de 1,8 metri, un caiman de un metru lungime și câteva pisici.Proprietarul unui apartament din capitala Austriei a lăsat apa pornită la baie, i- nUndând casa în care se aflau animalele. Vecinii care locu- 

Cinci concerte
■ Rockerul Bob Geldof 
a anunțat planurile pen
tru Live 8, care se va 
desfășura în 2 iulie.

Londra (MF) - „Live 8” va cuprinde o serie de cinci concerte gigantice organizate în tot atâtea orașe, pentru a ajuta oamenii să conștientizeze sărăcia din lume, la câteva zile de summit-ul G8.în afară de Londra, celelalte patru scene vor fi instalate la Philadelphia, Paris, Roma și Berlin, a anunțat marți rockerul irlandez Bob Geldof, aflat și la originea celebrului Live Aid din 1985.La concertul londonez din Hyde Park, la care intrarea va fi liberă, vor participa Paul McCartney, Dido, Keane, El-

Totală 
discreție 
Los Angeles (MF) - 
Jurnaliștii care au rea
lizat interviuri cu Brad 
Pitt și Angelina Jolie, 
legate de lansarea fil
mului lor „Mr & Mrs 
Smith” la New York, 
au fost rugați să nu 
pună întrebări legate 
de presupusa relație 
dintre ca doi actori. 
Jurnaliștii reprezen
tând ziare șl reviste 
nici nu au fost lăsați 
să se apropie de cele 
două staruri. Agenții 
de presă ai celor doi 
actori au negat că ar 
avea o relație de altă 
natură decât profe
sională.

Copiii expuși la violență
■ UNICEF denunță mal
tratarea copiilor din 
orfelinatele din Europa și 
Asia Centrală.

Geneva (MF) - Copiii crescuți în orfelinate din Europa și Asia Centrală sunt expuși la violență, a anunțat marți UNICEF, exprimându-și îngrijorarea că lipsa informațiilor ascunde amploarea reală a problemei.O conferință referitoare la violența față de copii va avea loc în iulie, în Slovenia.Copiii orfani cu vârste mici, aflați în instituții ale statului, cei care suferă de un handicap sau de o boală, cei care sunt predați asistenței publice sau se află în instituții de corecție sunt „extrem de vulnerabili”, a declarat Maria Cali-
Ora mesei Micile feline privesc pline de poftă spre bolul de lapte care se apropie de ele. (Foto: FAN)

KNtwr-----------------
Ministerul Public

Parchetul de pe Ungă Tribunalul Hunedoara 
în data de 20 iunie 2005, ora 11.00, la sediul Parchetului 

de pe lângă Tribunalul Hunedoara se organizează CONCURS 

pentru ocuparea unui post de conducător auto. 
Condiții minime necesare:
«studii medii; «să posede permis de conducere cat. B, Bl, 
C; «vechime minimă 5 ani; «să nu aibă antecedente 
penale; «domiciliul stabil în municipiul Deva, 
înscrierile se fac la secretariatul Parchetului, pănă la data 
de 17 iunie 2005, inclusiv.
Alte informații privind dosarul si bibliografia se obțin la se
cretariatul unității, între orele 8.00-16.00, său telefonic la 
numerele 212.646 sau 2 1 7.198. (243ss|

Cel mai mare dezastru din sănătate
■ Crucea Roșie canadi
ană recunoaște că a 
folosit sânge contaminat 
cu HIV în anii '80.

Toronto (MF) - Crucea Roșie din Canada a recunoscut că a distribuit sânge contaminat în anii '80, infectând cu virusul HIV sau cu hepatita

CUVAfflW.

în apartamentiese sub apartamentul cu pricina au chemat pompierii, după ce apa a ajuns la ei în casă. Echipele de intervenție care au venit la fața locului au găsit animalele înotând în apa revărsată din cadă.Un vecin al proprietarului uituc a spus că nu a știut până acum că deasupra apartamentului lui locuiesc asemenea animale. Chiar dacă a auzit de câteva ori porcul, vecinul a crezut că e la TV. 
giganticeton John, Annie Lennox, REM, Sting, Robbie Williams și The Cure.La Paris, în grădina Tuileries, vor participa Manu Chao, Andrea Bocelli, Renaud, Yannick Noah și Youssou N'Dour. La Philadelphia vor cânta Bon Jovi, Stevie Wonder, 50 Cents și P Diddy. La Roma, spectatorii se vor reuni la Circul Maximus pentru a-i asculta pe Duran Duran, Irene Grandi, Faith Hill și Laura Pausini, în timp ce pe scena de la Berlin vor urca Crosby, Stills and Nash, Brian Wilson, Bap și Lauryn Hill.Obiectivul concertelor va fi trezirea conștiinței opiniei publice la reforma comerțului internațional și anularea datoriilor țărilor sărace.
SupărateFostele membre Spice Girls sunt supărate că nu au fost invitate să cânte. Daily Mirror informează că Geldof le-a invitat, însă celelalte vedete care urmează să cânte s-au opus, spunând că muzica fetelor nu se potrivește cu restul programului.

Copiii aflați în instituții ale statului sunt vulnerabili (Foto: EPA)vis, directoarea regională a UNICEF.Mii de militanți pentru drepturile copiilor și-au exprimat îngrijorarea față de „nivelul de violență din orfeli
C mai multe mii de canadieni, relatează BBC România.Acest scandal este cel mai mare dezastru din domeniul sănătății pe care l-a cunoscut vreodată istoria Canadei. Mai bine de trei mii dintre cei care au primit sânge contaminat au murit până acum.La mijlocul anilor '80, peste o mie de persoane au contrac
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nate” și de răspunsul „insuficient” al autorităților privind violența comisă de supraveghetorii adulți, dar și atacurile din partea altor copii instituționalizați.
tat virusul HIV și altele în jur de 20.000 au contractat hepatita C, prin intermediul unor transfuzii de sânge.După ani de procese, organizația a decis să se declare vinovată de distribuirea sângelui contaminat. Va fi amendată cu 4.000 $ și va dona peste 1 milion pentru finanțarea unor cercetări medicale.

Nu este cunoscut numărul total al copiilor plasați în asemenea instituții, însă UNICEF a declarat.că, potrivit celor mai „conservatoare” estimări, numărul ar fi de circa un milion.
Semnal de alarmăAgenția a dorit să lanseze un semnal de alarmă cu privire la situația tinerilor de- lincvenți, supuși la rele tratamente în Albania, Franța, Georgia, Germania, România, Elveția și Ucraina.Comitetul pentru drepturile copilului și-a exprimat îngrijorarea față de faptul că nu există nici o interdicție clară cu privire la pedepsele corporale în instituții din Belgia, Cehia, Franța, Kîrgîzstan și Republica Moldova.

Protest Filipinezi dez- brăcați au protestat ieri , ■ la Manila față de aloca- j i (iile insuficiente de la bu- j getul național destinate ' educației. (Foto, epa) I


