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Vremea va fi schimbătoare, cu ploi în 
cursul amiezii. Catedre cu doi pe

la prânz searadimineața
Deva (R.I.) - Un lung lanț 

al slăbiciunilor iscat de ambi
guitatea sistemului și de alte 
interese a pornit de la o șe
dință publică și riscă să se 
termine în sălile tribunalului; 
ea îi implică pe profesori, In
spectoratul Școlar și sindica
tele. în cauză este catedra de 
matematică de la Școala Ge

nerală „Avram Stanca” din 
Petroșani, dorită, se pare, de 
prea multă lume... La ședința 
publică din data de 26 aprilie 
a.c., pentru această catedră și- 
a exprimat opțiunea un sin
gur profesor: Demeter Moho
ra Ștefan. Conform normelor, 
Inspectoratul îi aprobă trans
ferul la această catedră. Mi

nunea durează însă doar... 
două zile. După termenul 
legal de contestații, opțiunile 
se înmulțesc: profesoara 
Szabo Mihaela vrea și ea cate
dra. Culmea, Inspectoratul îi 
aprobă și ei aceeași catedră. 
Profesorul Demeter nu mai 
poate da înapoi: pe catedra de 
pe care plecase venise o altă

loc
profesoară, al cărei post a fost 
ocupat la rândul lui de o altă 
doritoare... Și tot așa !

„Comisia de mobilitate nu 
putea și nu avea dreptul să 
îi acorde profesoarei Szabo 
transferul pe o catedră pe 
care nu a solicitat-o conform 
regulamentului”, acuză Ștefan 
Demeter, /p.3

Traian Băsescu a afîr-
aseară că cei trei ziariști români nu

au fost implicați în răpire, responsabili de
actul de terorism fiind Omar Hayssam și
Mohamed Munaf. Totuși, președintele a
mai spus că cei trei au ignorat regulile zo
nei de război și au pus statul român într- 
o situație extrem de dificilă. (Foto: epaj

Proiectile la fier vechi
Deva (M.S.) - Patru proiectile și lovituri 

de aruncător, de diferite calibre, au fost gă
site, în acest an, în depozitele de colectare 

a fierului vechi din Deva 
și Simeria, potrivit datelor 
centralizate de Inspectora
tul pentru Situații de Ur
gentă Hunedoara - Servi
ciul Protecție Civilă. De 
altfel, jumătate din cele 
patru intervenții efectua
te, de specialiștii Protec
ției Civile, la ridicarea și 
dezamorsarea muniției 
neexplodate, s-au desfășu

rat în depozitele de fier vechi. „Șefii punc
telor de colectare a fierului vechi trebuie să 
acorde o atenție sporită la preluarea deșe
urilor de fier vechi, pentru că au fost si
tuații în care s-au descoperit muniții sau 
elemente de muniție neexplodate. în aceste 
situații, ei trebuie să anunțe urgent Politia 
și ISU Hunedoara, la telefoanele 112, 955, 981 
sau 982”, declara lt. col. Ion Câșiu, ofițer 
în cadrul ISU Hunedoara.

It.col. Ion Câșiu

Lotul olimpic de gimnastică 
feminină al României a sosit, 
ieri, la Deva într-un anonimat 
aproape total. Cătălina Ponor, 
Floarea Leonida și Daniela 
Sofronie, au fost felicitate la 
sosirea în cadrul cantonamen
tului de la CNS „Cetate” doar 
de presă și de conducerea 
ȘCOlii. / p.7 (Foto: Ciprian Marinuț)
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■ Hoții de fier vechi de 
la Mittal Steel și-au 
îndreptat preferințele 
spre piese noi.
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Hunedoara - Jandarmii 
din cadrul Detașamentului 
Mobil de la Mintia au organi

zat, la sfârșitul săptămânii tre
cute, o acțiune pe perimetrul 
firmei Mittal Steel din Hune
doara, în timpul căreia au reu
șit să surprindă în flagrant 
cinci indivizi lângă o căruță 
încărcată cu cinci rulmenți 
mari, folosiți la agregatele de 
la laminoare. Valoarea preju
diciului a fost stabilită la su
ma de 17.500 de dolari. „Noi 
am reținut cinci persoane și

de miliard
am întocmit dosarul de con
statare a infracțiunii, dosar pe 
care l-am înaintat Parchetului 
pentru soluționarea cauzei”, 
ne-a declarat Dorin Preda, co
mandantul Detașamentului de 
Jandarmi Mobil. Ieri jandar
mii au mai surprins încă trei 
persoane care au sustras câte
va sute de kilograme de fier 
vechi dintr-un tren care se de
plasa spre Hunedoara.

Ecosid
Hunedoara (M.S.) - 

Societatea Ecosid, înfiin
țată pentru ecologizarea 
fostei platforme siderur
gice de la Hunedoara, va 
trece de la AVAS în sub- 
ordinea Primăriei locale. 
Legea a fost votată în 
cele două Camere, ur
mând să fie publicată în 
Monitorul Oficial.

Parcul Industrial - fără bani
■ Lucrările stagnează 
deși Parcul ar putea 
genera 5000 de locuri 
de muncă.

Hunedoara (M.S.) - Lucră
rile de pregătire a infrastruc
turii Parcului Industrial Hu
nedoara s-au oprit din lipsă 
de bani, cu toate că în acest 
perimetru ar putea fi create, 
prin aportul investitorilor dis
puși să-și deschidă o afacere 
în zonă, aproximativ 5000 de 
locuri de muncă, a declarat 
primarul Hunedoarei, Nicolae 
Schiau. El a menționat că din

cei 470.000 de dolari care tre
buiau să intre în contul Par
cului, până în prezent s-a 
primit doar 30 la sută din 
sumă. „Diferența de 311.000 
dolari ar fi trebuit achitată 
până în 22 mai 2005, dar acest 
lucru nu s-a întâmplat”, a 
spus primarul, care a adăugat 
că a discutat cu AVAS pro
blema acestor bani și speră ca 
ea să fie soluționată.

Primarul Hunedoarei și-a 
arătat îngrijorarea față de 
situația creată, mai ales că 
din august vor ieși din plată 
primii disponibilizați de la 
fosta Siderurgica SA.

tei 78 de elevi orăștieni care au obținut 122 de premii 
și mențiuni la olimpiadele școlare au primit, la inițiati-

I va Despărțământului ASTRA „Aurel Vlaicu” din Orăștie 
și cu sprijinul oficialităților locale, și premii în bani în 
valoare de peste 25.000.000 de lei. (Foto: Raiuca lovescu)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• Totuna. Violențele din Irak ar-continua 
probabil și în condițiile în care islamistul ior
danian Abu Mussab al-Zarqawi, liderul orga
nizației din Irak a rețelei al-Qaida, ar fi are
stat, a apreciat ministrul irakian de Externe, 
Hoshyar Zebari.

• Tentativă revendicată. Gruparea condu-' 
să de iordanianul Abu Mussab al-Zarqawi, 
liderul al-Qaida din Irak, a revendicat, în- 
tr-un comunicat difuzat pe Internet, o tenta
tivă de asasinat împotriva șefului poliției din 
Bohruz, localitate situată la nord de Bagdad.

Extinderea UE va fi încetinită

Cer azil politic
Ierusalim (MF) - Colo

niștii israelieni care ur
mează să fie evacuați în 
această vară de către a- 
utoritățile israeliene au 
cerut azil politic lideru
lui palestinian, Mahmud 
Abbas, pentru a putea 
rămâne în casele lor, 
construite în nordul Cis- 
iordaniei. Potrivit pla
nului de retragere uni
laterală, armata israelia- 
nă va părăsi Fâșia Gaza 
și va desființa patru co
lonii din Cisiordania.

Pentru
implicare

Washington (MF) - Se
cretarul de Stat ameri
can, Condoleezza Rice, a 
cerut o implicare mai 
puternică a Organizației 
Statelor Americane 
(OSA) în promovarea 
democrației în America 
Latină. Rice a afirmat, 
în deschiderea summit-
ului OSA, că este îngri
jorată de crizele politice 
din Bolivia, Ecuador și 
Haiti. Miniștri din cele 
34 de țări din America
Latină și zona 
Insulelor Cara- 
ibe s-au reunit 
la Fort Lau
derdale, Flori
da, pentru
a discuta 
problemele 
regionale.

Donald Rumsfeld

■ Respingerea Constitu
ției europene în Franța 
și Olanda a provocat un 
șoc în întreaga Uniune.

Bruxelles (MF) - Extinderea 
Uniunii Europene va fi înce
tinită după șocul provocat de 
respingerea Constituției euro
pene în Franța și Olanda și 
din cauza nemulțumirii cetă
țenilor cu privire la construc
ția comunitară, au apreciat 
experți și diplomați.

Chiar și țări candidate ca 
România și Bulgaria, care ar 
urma să devină membre UE 
în 2007 și care au semnat deja 
tratatele de aderare, știu că

europenii nu vor face cadouri 
dacă va fi comis un pas greșit 
în ceea ce privește ultimele 
pregătiri, a recunoscut un 
diplomat.

Este evident că programul 
extisdeni este deja 

complet.
Olli Rehn

„Este evident că programul 
extinderii este deja complet, 
în următoarele etape ale ex
tinderii va trebui să luăm 
foarte în serios necesitatea de 
a menține ritmul integrării 
europene, unul dintre criterii

le aderării pe care aveam ten
dința de a-1 uita”, a declarat 
comisarul european pentru 
Extindere, Olli Rehn.
Calendar aglomerat

Calendarul extinderii este 
deja aglomerat. România și 
Bulgaria se află pe primele lo
curi, dar ele urmează să pri
mească avertismente din par
tea UE pentru deficiențele în
registrate. ceea ce ar putea 
provoca amânarea cu un an a 
aderării lor.

„Ne aflăm într-un stadiu a- 
tât de avansat în ceea ce pri
vește București și Sofia, încât 
ar fi dificil să oprim totul”, a 
apreciat Marco Incerti, de la

centrul pentru Studii Politice 
Europene din Bruxelles.

în schimb, va fi foarte difi
cil pentru oricare alt stat șă 
adere la UE în următorii ani, 
a subliniat el.

Chiar și Croația, o țară mi
că și dinamică, va avea mai 
multe capitole de negocieri de 
încheiat cu UE decât prece
dentele state candidate, a de
clarat un diplomat.

Cele două mari probleme 
ale extinderii sunt aderarea 
Turciei, care ar urma să în
ceapă negocierile la 3 octom
brie, și țările din Balcani 
(Serbia-Muntenegru, Bosnia- 
Herțegovina, Albania, Mace
donia).

(Foto: EPA) 

Constanți 
Bangkok (MF) - Se
cretarul american al 
Apărării, Donald 
Rumsfeld, a refuzat 
să confirme, ieri, de
clarațiile unor oficiali 
de la Washington 
conform cărora SUA 
vor decide în curând 
sesizarea Consiliului 
de Securitate ONU în 
cazul Coreei de 
Nord. Duminică, un 
responsabil din ca
drul Departamentului 
american al Apărării 
afirmase că adminis
trația Bush va decide, 
probabil înainte de 
sfârșitul lunii iunie, 
dacă va sesiza Consi
liul de Securitate în 
vederea impunerii u- 
nor sancțiuni împotri
va Coreei de Nord. 
Rumsfeld a oferit 
asigurări că politica 
SUA nu s-a schimbat 
și că Washingtonul 
va continua să ceară 
Coreei de Nord să 
revină la negocierile 
multilaterale pe tema 
programului nuclear.

Apel către răpitori
Kabul (MF) - Mama Cle- 

mentinei Cantoni, italianca 
răpită la 16 mai, la Kabul, a 
lansat, duminică, un apel a- 
dresat părinților răpitorilor, 
implorându-i să-i elibereze 
fiica, relatează AFP.

„Vă implor să faceți uz de 
toată influența asupra fiilor 
voștri pentru a obține elibera
rea imediată a fiicei mele”, a 
spus Germana Cantoni într-o 
scrisoare deschisă transmisă 
prin curier.

Cantoni a adăugat că fiica 
sa „iubește Afganistanul și 
poporul afgan, căruia i s-a 
consacrat în ultimii trei ani”.

Ministrul afgan de Externe 
a declarat anterior că Guver
nul său depune toate efortu
rile pentru a obține eliberarea 
tinerei. „Sunt optimist cu pri
vire la soluționarea pașnică a 
acestui caz”, a subliniat el.

Preventiv Trupele irakiene au oprit ieri trei tineri și i-au culcat la pământ, după 
ce aceștia au trecut în mare viteză cu mașina pe lângă cartierul general al forțelor ira
kiene. Sediul fusese atacat ieri dimineață cu o mașină-capcană, atentatul soldându-se • 
cu cel puțin trei răniți. (Foto: epa)

Iliescu rămâne liderul grupului PSD

Descoperit și distrus
Bagdad (MF) - Armata americană a des

coperit și a distrus un buncăr al insurgen
ților, la sud de Bagdad, după ce, duminică, 
anunțase descoperirea unui adăpost simi
lar în provincia rebelă Al-Anbar, din cen
trul Irakului, relatează AFP.

Militarii americani au distrus depozitul 
care aparținea fostei Gărzi Republicane, 
corpul de elită al armatei conduse de dicta
torul Saddam Hussein, localizat în apropie
re de Yussufiyah, la sud de Bagdad, au pre
cizat surse militare americane.

Exploziile secundare, provocate de deto
narea celor cinci bombe americane, au du
rat aproximativ șase ore, ceea ce indică fap
tul că în buncăr se afla o cantitate impre
sionantă de armament.

Armata americană a anunțat, duminică, 
descoperirea, în provincia rebelă Al-Anbar, 
a unei rețele de buncăre subterane și a a- 
proximativ 50 de depozite în care insurgen
ții ascunseseră armament.

București (MF) - Ion Ilies
cu rămâne deocamdată lider 
al grupului parlamentar din 
Senat, el precizând că, la șe
dința grupului PSD, a existat 
solicitarea, din partea senato
rilor, de a se pune în discuție 
schimbarea ocupantului aces
tei funcții după încheierea ac
tualei sesiuni parlamentare.

El a amintit că a exprimat 
un punct de vedere în analiza 
prezentată la ultima reuniune 
a Consiliului Național al PSD 
și a subliniat că nu are nimic 
de modificat în legătură cu 
tot ce a spus atunci. Iliescu 
a precizat că, ținând seama de 
deciziile și opțiunile Congre
sului și de prevederile statu
tare potrivit cărora liderii

Ion Iliescu (Foto: EPA)

grupurilor parlamentare fac 
parte din conducerea executi
vă de partid, a arătat atunci 
că nu mai vrea să ocupe nici

un fel de funcție executivă, 
iar de aici a rezultat ideea că 
o să-și depună mandatul de li
der de grup.

„Am avut un schimb de pă
reri astăzi cu membrii grupu
lui și există solicitarea din 
partea grupului, pe care a îm
părtășit-o și domnul Geoană, 
ca să discutăm treaba aceas
ta după încheierea acestei se
siuni. Mai sunt trei săptă
mâni de activitate a sesiunii 
curente și abia după aceea să 
punem în discuție schimbarea 
liderului de grup, care se va 
face la începutul sesiunii vii
toare, conform procedurilor 
obișnuite, prin vot secret al 
membrilor grupului”, a decla
rat Iliescu.

Răniți în atac
Tikrit (MF) - Patru 

soldați irakieni au fost 
răniți, ieri dimineață, 
într-un atentat sinucigaș 
cu mașină-capcană care 
a vizat o bază a armatei 
irakiene din Tikrit, oraș 
situat la nord de Bagdad.

„Un kamikaze aflat la 
bordul unui vehicul-cap- 
cană s-a aruncat în aer 
la ora 09.15 la intrarea 
într-o bază militară din 
estul orașului, rănind 
patru soldați”, au preci
zat surse din poliție.

în același timp, trei 
polițiști irakieni au fost 
răniți într-un atac simi
lar comis ieri în Bagdad.

Colaborare irakiană

în provincia rebelă Al-Anbar s-a descoperit o 
rețea de buncăre subterane (Foto: epa)

Bagdad (MF) - Politicienii 
irakieni au ajuns la un acord 
de principiu pentru include
rea a 13 reprezentanți sunniți 
în Comisia parlamentară care 
va redacta Constituția până la 
15 august.

„Am ajuns la un acord de 
principiu care prevede ca 
sunniții să aibă drepturi ega
le cu ceilalți membri”, a afir
mat vicepreședintele Comisi
ei, Adnan Janabi, reprezen
tant al Listei irakiene a fos
tului premier Iyad Allaui.

„Comisia va avea 69 de 
membri: cei 55 deja aleși, 13 
reprezentanți ai sunniților și 
un membru” reprezentând o 
sectă iudeo-creștină irakiană, 
a precizat președintele Comi
siei, șiitul Humam Hammudi.

„Sunniții își vor alege pro

priii reprezentanți; noi nu a- 
vem nici un drept să le dic
tăm opțiunea noastră”, a spus 
Janabi.

„Toată lumea va lucra la 
redactarea Constituției”, a 
precizat Hammudi, adăugând 
că „proiectul final va fi rezul
tatul activității tuturor mem
brilor Comisiei”.

El a apreciat că implicarea 
sunniților în procesul politic 
va permite marginalizarea 
adepților luptei militare.

Totuși, problema dreptului 
de vot în cadrul Comisiei ră
mâne neclară, deoarece actua
lul statut al Comisiei prevede 
că nu vor putea vota decât 
parlamentarii. „Comisia nu a 
decis încă modul și condițiile 
participării sunniților”, a 
declarat Janabi.

Marea Britanie va 
suspenda referendumul

Londra (MF) - Ministrul 
britanic de Externe, Jack 
Straw, urma să anunțe, ieri 
după-amiază, în fața Came
rei Comunelor, suspenda
rea procesului de organi
zare a unui referendum pe 
tema Constituției europe
ne, a declarat purtătorul de 
cuvânt al Guvernului.

„Ministrul de Externe va 
informa, în această după- 
amiază, că vom suspenda 
procesul parlamentar”, a 
afirmat el.

„Proiectul de lege asupra 
Constituției este suspendat 
până când va exista mai 
multă siguranță în legătură

Ministrul britanic de Externe,
Jack Straw (Foto: EPA) 

cu ceea ce se va întâmpla”, 
a adăugat el.
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• Sprijin. Pentru gospodăriile din zona de 
munte, va fi alocată sub formă de subvenție 
suma de 300 de miliarde de lei. Aceasta va 
putea fi folosită de țărani pentru procurarea 
de motocositoare și greble pentru fânețele 
din zona de munte, iar pentru cei care au 
vite, la procurarea de mulgători și tancuri de 
răcire. (L.L.)

• Ziua Eroilor. La Vețel se va sărbători joi, 
10 iunie, începând cu ora 8.30, Ziua Eroilor. 
Evenimentul va cuprinde o paradă a jan
darmeriei, depuneri de coroane, bucurându- 
se de prezența veteranilor de război lângă 
care se vor afla atât oficialitățile locale cât și 
elevii școlii din localitate. (R.l.)

Nedreptatea 
se repetă?

Expoziție de 
costume

Orăștie (R.L) - Expo
ziția de fotografii „Cos
tumul popular ceh” va fi 
vernisată astăzi la 
Muzeul de Etnografie și 
Artă Populară din Orăș
tie. Cele 21 de fotografii 
de costume populare au 
fost realizate de fotogra
ful și folcloristul ceh 
Ludvik Baran. Majori
tatea fotografiilor pre
zintă costume de nuntă 
și nuntași, tocmai pen
tru a putea observa mai 
bine diferitele trăsături 
specifice ale costumelor 
|in satele respective. 
Expoziția de fotografii 
este cu atât mai intere
santă cu cât, la ora actu
ală, cultura hainelor fes
tive, atât la țară cât și 
la orașe, a decăzut în
trucâtva. în cultura 
populară ritul nupțial a 
fost mult timp respectat 
cu strictețe, astfel că tra
diția l-a păstrat, în unele 
locuri, până în zilele 
noastre.

Liviu Almășan
(Foto: Traian Mânu)

Fără 
declarații! 
Deva (D.l.) - Depu
tatul Liviu Almășan, 
membru al P(P)RM, a 
refuzat să facă vreo 
declarație în legătură 
cu situația sa politică 
la ora actuală. Foarte 
greu de găsit în 
ultimele zile, parla
mentarul hunedore- 
an a fost și extrem 
de evaziv în momen
tul în care a putut fi 
contactat telefonic, 
argumentând că 
„dispariția" sa se 
datorează unor pro
bleme personale. 
Liviu Almășan a fost 
nominalizat, la 
sfârșitul săptămânii 
trecute, printre cei 
14 deputați care îl 
renegă pe Comeliu 
Vadim Tudor și II 
urmează pe Comeliu 
Ciontu în încercarea 
acestuia de a consti
tui un nou partid.

„7 zile-n Retezat"
Deva (S.B.) - în 5 iunie, de Ziua Mediu

lui, la Gentrul de vizitare Ostrovel al Par
cului Național Retezat, a avut loc finala con
cursului „Copii, ieduți de capră neagră și 
vecinii lor din Retezat”, ce face parte din- 
tr-un proiect de implicare și conștientizare 
a comunității locale în protejarea zonei. Au 
participat, în mai multe etape ale concur
sului echipaje de elevi ale Școlilor din 
Sălașu de Sus și Râu de Mori. La faza finală 
au ajuns câte o grupă de câte 8 elevi (4 fete 
și 4 băieți) selectați în mod egal de școli.
Probe organizate pe echipe

Probele concursului au fost organizate 
atât pentru grupe cât și pentru echipe și s- 
a punctat corectitudinea datelor și origi
nalitatea prezentării. Finaliștii, o elevă și 
un elev din Sălaș și o pereche din Râu de 
Mori au fost invitați în tabăra Retezat 
Junior Ranger „7 zile-n Retezat”, la sfârșit 
de iunie 2005. Aceștia sunt: Danciu Ionuț 
și Ursu Maria, din Râu de Mori, și Zaharia 
Mihai și Vilt Ștefania, din Sălașu de Sus. 
Din participanții la această tabără, vor fi 
aleși 2 elevi care, în 6-11 aug., vor merge 
în Germania, într-o tabără organizată de 
Federația Europarc.

Participanți la concurs (Foto: s. Bocaniciu)

■ Demeter dă în jude
cată ISJ după ce soția 
lui tocmai câștigase un 
proces asemănător.
Raluca Iovescu
raluca.iovescu@informmedia.ro

Deva - Ștefan Demeter se 
consideră nedreptățit deoa
rece „în timpul ședinței, 
Szabo Mihaela nici măcar nu 
și-a pronunțat ca opțiune, așa 
cum spune regulamentul, ca
tedra de matematică de la 
școala „Avram Stanca” ci a 
solicitat-o pe cea de la Grupul 
Școlar „Hermes” Petroșani. 
Ca să nu mai spunem că nici 
nu avea dreptul să fie trans
ferată de la gimnaziu la liceu 
prin astfel de transferuri. Așa

Mentorii
■ Noi meserii își fac 
apariția în învățământ: 
formatori, facilitatori, 
mentori.

Deva (R.L) - Nu sunt doar 
nume noi „în domeniu”; sunt 
(sau se vor a fi) o schimbare. 
Au fost promovate prin inter
mediul Proiectului pentru 
învățământul Rural și primul 
lor obiectiv este dezvoltarea 
profesională a dascălilor din 
mediul rural. La 30 iunie se 
va încheia prima fază de 
selecție a celor doi mentori 
care vor fi aleși în județ. 
Sorin Cercea, de la Unitatea 
Județeană de Implementare a 
PIR. explică: „Atribuțiile 
mentorului sunt, pe de o 
parte, activitățile de formare 
ale profesorilor prin care cei 
de la sat vor parcurge șase 
module prin care vor învăța

că profesoara Szabo este de 
acord să rămână pe catedra 
de unde a plecat... până când, 
surpriză, se hotărăște să 
depună contestație! Această 
contestație i-a fost aprobată în 
virtutea faptului că avea pri
oritate la transfer deoarece 
acesta se făcea din mediul 
urban în urban, spre deose
bire de Demeter care venea 
de la o școală rurală.
Se implică sindicatele

Profesorul Demeter este 
hotărât să-și păstreze postul 
obținut legal. Demeter a 
acționat în instanță ISJ a 
cărui comunicat sună sec: 
„așteptăm să se pronunțe in
stanța”. Reclamantul e nemul- 
țumint că „deși în fața mea 
toți au recunoscut că am

Demeter versus inspectorat - pentru a doua oară

dreptate, totuși la primul ter
men de judecată au refuzat să 
o mai facă”. Interesant este că 
acest proces vine la foarte 
puțin timp după ce soția lui 
tocmai câștigase un alt pro
ces, tot împotriva Inspec
toratului, care a durat doi 
ani, prin care intră în posesia 
catedrei dorite... însă liderul

Sindicatului din învățămân
tul Preuniversitar, Paul Rusu, 
spune că „ Szabo avea dreptul 
să facă contestație în 48 de 
ore. Nu înțeleg de ce nu a fost 
mulțumit Demeter cu celălalt 
post, ajungea oricum în 
Petroșani... Deocamdată pos
turile lor sunt blocate cât 
timp sunt în judecată”.

- profesori cu jeep
tehnici moderne de predare și 
evaluare. Mentorii vor lucra 
și individual, cu fiecare cadru 
didactic în parte, încercând 
să introducă, la cel puțin 
jumătate din ore, metode 
activizante și strategii alter
native de evaluare”.
Cu jeep-ul la... predat

Lăsând la o parte noutatea 
ofertei școlare, inedită pentru 
noi va fi și „dotarea” men
torului. De la 1 septembrie,

spre toate școlile care au 
depus o scrisoare de intenție 
în acest sens se va îndrepta, 
la volanul unui jeep și dotat 
cu laptop, videoproiector și 
flipchart... mentorul. „Se mai 
poate folosi și centrul fix de 
resurse de la Vețel - organi
zat aici pentru că e singura 
școală rurală din județ care 
a preluat elevi rezultați din 
comasarea cu școala de la 
Muncelu Mare”, spune Sorin 
Cercea.

Importuri
Deva (M.S.) - Impor

turile realizate în perioa
da ianuarie - aprilie 2005 
au atins un volum de 
9,19 miliarde euro, înre
gistrând o creștere cu 
22,9% față de aceeași 
perioadă a anului trecut, 
a anunțat, la Deva, mi
nistrul delegat pentru 
comerț, Iuliu Winkler. 
Creșteri la acest capitol 
au fost înregistrate la 
importul de combustibili, 
dar și de autovehicule. 
Importurile energetice 
arată că există o intensi
ficare a activității indus
triale, în timp ce dez
voltarea pieței de auto
vehicule denotă o creș
tere a nivelului de trai 
pentru anumite segmen
te ale populației, a apre
ciat Iuliu Winkler.

Hotelurile mici le doboară pe cele mari
■ în turism, viitorul 
aparține hotelurilor cu 
o capacitate mică de 
cazare.
Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Tendința ultimilor 
ani în ceea ce privește ale
gerea pe care o face ro-mânul 
aparținând clasei de mijloc 
este clar în favoarea hote
lurilor cu un număr relativ 
redus de spații de cazare. 
„Acest lucru se explică prin 
faptul că în domeniul ser
viciilor turistice, clienții vor

să beneficieze de toată atenția 
personalului. Mai exact rela
țiile impersonale client - 
angajat al hotelului trebuie să 
dispară și să facă loc unor 
relații familiale, deoarece 
clientul vrea să se simtă „ca 
acasă”.
Confirmare județeană

Această tendință dă și o 
nouă orientare calităților pe 
care trebuie să le aibă anga- 
jații care lucrează în dome
niu. Și aș menționa-o doar pe 
aceea de a fi comunicativi”, a 
declarat, la Deva, Letiția 
Atanasiu, patron al unui 
hotel din Arad.

Investițiile făcute în ultimii 
ani în județul Hunedoara în 
privința unităților de cazare 
demonstrează că viitorul 
aparține hotelurilor mici. 
Toate aceste investiții sunt cu 
capital privat.

în județul nostru există cir
ca 30 de vile turistice, câteva 
zeci de moteluri și 15 pensi
uni. Toate au în comun 
„ceva”: dispun de un număr 
redus de camere de cazare 
și... și-au format deja o clien
telă fidelă. Le deosebește însă 
diversitatea serviciilor oferite 
- excluzând cele de cazare, 
restaurant, sală de fitness, 
saună ori piscină. Letiția Atanasiu

60 milioane euro pentru 
infrastructură în județ

Petroșani (I.J.) - 60 de mi
lioane de euro, sumă de la 
BEI, așteaptă să intre în con
turile județului, afirmă Mon
ica Iacob Ridzi, deputat. Din 
aceștia, 7' mi-lioane de euro 
sunt programați pentru refac
erea infrastructurii zonei 
Parâng, 5 mi-lioane de euro 
pentru ecologizarea zonelor 
miniere, 1,2 milioane pentru 
refacerea drumului de acces 
spre stațiunea Straja, iar 
restul pentru construcția dru
mului Uricani - Herculane. 
„La finele săptămânii trecute 
ne-am întâlnit în Parâng mai 
multi narlamuntari do HnriP-

doara pentru a pune umărul 
la dezvoltarea zonei turistice 
din Vale. Nu putem vorbi de 
turism în Vale, ca o alterna
tivă la disponibilizări, dacă 
nu există infrastructură. 
După introducerea apei, cana
lizării și refacerea drumului, 
sunt convinsă că investitorii 
nu vor mai da înapoi”, a 
declarat Monica Ridzi. 
Nemulțumirea parlamenta
rilor rămâne față de firmele 
hunedorene care nu au reușit 
câștigarea licitațiilor de lu
crări, asta pentru că sunt 
prea multe condiții impuse de 
narticinare la licitație.

FC CIP Deva a încheiat campionatul în aplauzele 
publicului, câștigând aseară, la Sala Sporturilor, cu 
scorul de 5-4, partida cu FM Constanța, /p.7

(Foto: Traian Mânu)

mailto:raluca.iovescu@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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REMEMBER

1921 - A murit Luca Ion Caragiale, poet și traducător, 
fiul lui I.LCaragiale; poeziile sale, rămase în manuscris, 
au fost editate în anul 1972 de Barbu Cioculescu în volu
mul „Jocul oglinzilor" (n. 2.07 1893)
1886 - S-a născut savantul Henry Coandă, pionier al 
aviației mondiale, membru al Academiei Române; a con
struit și testat primul avion cu reacție (1910) și a descope
rit fenomenul aerodinamic numit „efectul Coandă", cu 
aplicații tehnice multiple (m. 24:11.1972)
1848 - S-a născut pictorul Paul Gauguin; opera sa 
reprezintă o sinteză unică între arta primitivă, vitraliul 
medieval, stampa japoneză și imagistica populară (ml 
8.05.1903)
1843 - A murit poetul romantic Johann Christian Friedrich 
Hdlderlin (n. 20.03.1770)
1980 - A murit prozatorul și eseistul Henry Miller; 
romanele sale autobiografice „Tropicul Cancerului", „Tro
picul Capricornului" au stârnit controverse vt 16.12.1891
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Calendar religios
7 iunie - Sf. Sfințit Mucenic Teodot din 

Ancira

Deva (S.B.) - Sfântul Teodor, robul lui 
Hristos, a trăit în Ancira pe vremea împă
răției lui Diocletian și Maximian. El lua în 
taină trupurile sfinților mucenici, care se 
ucideau în acea vreme pentru Hristos și se 
aruncau spre mâncarea câinilor, a fiarelor 
și a păsărilor și le îngropa cu cinste. Iar 
când a scos trupurile celor 7 fecioare înecate 
în iezer, atunci a fost prins de ighemonul 
Teotecn. Dar fiindcă a zis cu îndrăzneală că, 
deși este prost și smerit, însă pentru 
credința și mărturisirea lui Hristos este mai 
presus și mai puternic decât împărații 
lumii, la sfârșit i s-a tăiat capul și așa a luat 
fericitul cununa muceniciei.
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Energie electrică ____ ____ ____ ___  ____
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice. *

Gaz metan ___ |
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
14.00-17.00 Bd. 22 Decembrie, bl. E

Apă I

Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-13.00 Al. Armatei, bl. D

Str. M. Averescu
Str. I. Creangă (parțial)

Soluția integramei din numărul 

precedent: P - SAS - S - PANA - 

CLOP - NART - AMA - OG - BOR

- BL - LT - CAPRA - CIRCA - AER

- CIL - MIRI - MAC - PE - OO - E

- ORALE - A - ICRE - ODOR - AN

- JN - MA - OP - CO - EFEB - STE

PE - ELEN

TELEFOANE II

Dispecerat apă rece

1UE

227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații GFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
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21 mart.-20 apr.

Calmul afișat e fals și răbdarea dv pe cale să cedeze Vă 
enervează persoanele care susțin că trebuie să acționeze 
pentru repararea greșelilor dv.

21 apr.-20 mai

Privirea obiectivă asupra evenimentelor, autoritatea cu care 
vă susțineți părerile atrag simpatia unor persoane influ
ente. Profitați de situație!

21 mai-20 iun.
Aveți tendința de a fi superficiali și asta v-ar putea afecta 
activitatea. Evitați posibilitatea apariției unor probleme cu 
unul dintre părinți.

21 iun.-20 iul.

Situația în care sunteți pus vă motivează să vă demonstrați 
forța de acțiune. Un prieten vă face o neplăcere care vă 
marchează ziua.

21 iul.-20 aug.

Sunteți deosebit de entuziast de planurile făcute cu 
partenerul de suflet. Unele tensiuni ar putea să apară spre 
sfârșitul zilei.

21 aug.-20 sept.

Sunteți stresat de problemele bănești, care par că nu se 
mai termină. Relația cu superiorii e tensionată, dar vi se 
poate aproba o cerere mai veche.

21 sept.-20 oct.

Detestați rutina, acest lucru enervându-vă cel mai mult în 
activitatea dv. Implicați-vă în educația copiilor, îndatorire 
uitată în ultimul timp.

21 oct.-20 nov.

Ziua e încărcată, cu multe drumuri și probleme. Reușiți să 
faceți față cu succes. Singurele dificultăți pot fi de natură 
materială.

21 nov.-20 dec.

Ziua e favorabilă pentru a obține avantaje. Veți fi atât de 
convingător, încât lumea se va opri să vă asculte, ca la 
spectacol.

21 dec.-20 ian.

Pentru a lua cu asalt înălțimile carierei, va fi suficient să 
apelați la farmecul dv personal. Puneți-I în funcțiune și totul 
va merge ca pe roate.

21 ian.-20 febr.

Un prieten are o problemă importantă pe care doar dv o 
puteți rezolva. Vă străduiți să fiți de ajutor în mare măsură.

21 febr.-20 mart.
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Energia și vitalitatea dv sunt în scădere Trebuie să aveți 
grijă la consumul nervos care riscă să vă stoarcă energia.

7:00 Jumal TVR Sport
Meteo

7:45 Agenția 2 
fără un sfert 

9:20 Cinci minute 
de cultură 

9:30 Teleshopping 
10:00 Nocturne (r) 
11:00 Portul
0 miracolelor 

11:55 Euro-dispecer 
12:00 Tezaur folcloric 

(reluare) 
13:30 Desene

El animate 
14:00 Jumal TVR Sport Meteo 
14:30 Teleshopping 
15:00 Alege viața!

Drogul înseamnă 
moarte!

15:30 Cultura
Ea>

16:00 Kronica 
Emisiune în limba 
maghiară

16:55 Vile și palate 
celebre

17:30 Portul miracolelor 
18:30 Știrea zilei 
19:00 Jumal TVR Sport

Meteo

20:10 leul nou 
20:15 Profesori de milioane

El Cu Irina Păcurariu. O 
serie de emisiuni în care 
vep' vedea ce se întâm
plă cu școala româneas
că. Transmisiune directă 

2130 Cultura eco O emisiune 
nouă pentru o țară 
curată. Scandal la Ecosit 
Hunedoara. Agresarea 
unei echipe TVR în 
pădurile din Suceava. 

22:00 Vorbe despre fapte 
23:00 Jumal TVR Sport Meteo 
2330 Masada (dramă, SUA, 

1981) Cu: Peter Strauss. 
Inspirat de romanul 
.The Antagonists” al lui 
Ernest K. Gann.

1:10 Ochiul magic 
1:50 Cina minute de cultură 
200 Jumal TVR Sport

Meteo
3:10 Masada (reluare, 

dramă, SUA 1981)
4:50 Cultura eco (r)

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

10:15 O nouă viață 
11:15 Zâmbete într-o pastilă 
12:15 La Bloc (reluare) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Primăvara crimelor

Q (dramă, Canada, 2002) 
Cu: Wendy Crewson, 
Zachery Ty Bryan, Mi
chael Ontkean, Calla
han Connor, Natasha 
La Force. Fosta polițistă 
Joanne Kilbourn, 
devenită ziaristă, toc
mai a încălcat regula 
nr. 1 a jurnalismului: 
nu te implica în 
povestea despre care 
scrii !

160 Tânăr și neliniștit Cu: 
Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv 
17:45 Teo Emisiune de diver

tisment
19:00 Știrile ProTv 5port

20:’” Oferta (acțiune, co
prod., 2004) Cu: Susan 
Blakely, Patrick O'Neal, 
Edie Adams, Bruce 
Bauer, Kathleen Lloyd. 
0 tânără își iubește 
soțul cu sinceritate, ne- 
știind că acesta o în
șeală. Când va afla 
adevărul, disperată, 
viața i se va părea fără 
nici un rost. Cu ajutorul 
unui bun prieten, ea va 
încerca totuși să trăias
că și devine agent.

22:15 La Bloc
23:00 Știrile PRO TV 
23:45 Miss Playboy România 

2005
23:50 Walker, 

0 polițist texan 
0:50 Omul care 

aduce cartea 
1:00 Știrile PRO TV 
2:00 Oferta (reluare) 
330 Promotor

6:30 în gura presei
(reluare)

7:00 Observator
Cu Sanda Nicola. Sport 

8:00 Canalul de știri
10:00 în gura presei

(reluare)
10:30 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli

0 simple
12.30 Aproape perfectă
13:00 Observator Cu Simona

Gherghe
13:45 Șase zile, șapte nopți

S (comedie romantică, 
SUA, 1998) (reluare) 

16:00 Observator 
16:45 Vivere -

H A trăi cu pasiune (soap, 
1999, Italia) Cu: Edoar- 
do Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

17:45 9595 - Te învață ce să 
faci

18:55 Meteo
19:00 Observator Sport.

Meteo

20:30 Din dragoste (divertis
ment) Cu Mircea Radu 

22:40 Observator 
23:15 Despățirea (comedie 

romantică, SUA, 1997) 
Cu: Russell Crowe, 
Salma Hayek, Abraham 
Alvarez, Mary Ann 
Schmidt. Când sexul 
merge ca pe roate... 
Când pasiunea este 
intensă... Când dragos
tea e puternică... cEste 
timpul... să iei o pauză 
I Se întâmplă în viață 
să întâlnești partenerul 
alături de care totul 
pare perfect de la bun 
început. Te simți împlin
it și ai senzația că ai 
găsit tot ceea ce ți-ai 
dorit vreodată

1.00 Concurs interactiv 
2:00 Observator (r) 
3:00 Aventuri de vacanță 
4:00 Stagiarii 
4:30 Vivere

7:00 Culoarea păcatului 
0(reluare)

8:15 Te voi
Eiînvăța să iubești 

(reluare)
9:15 Mama vitregă
0(reluare) 

10:10 Anita 
12:15 Totul

0 despre Camila 
13:15 îngerul nopții 
14:15 Răzbunarea 
15:30 Jesus 
17:25 Vremea 

de Acasă 
17:30 Poveștiri 

adevărate 
Emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viziru

18:00 Rețeta de 
Acasă

18:10 Luna Cu: Gaby Espino, 
SChristian Meier, Julio 

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

19:15 Tevoi învăța
0să iubești

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

Eduardo Capetillo, 
Mauricio Aspe, Ana 
tayevska

21:10 Anita 
23:00 Culoarea păcatului 

0:00 Răzbunarea Cu:
ȘGabriela Spanie, Jose

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

1:00 Poveștiri adevărate 
130 Un bărbat adevărat

(reluare)
3:30 Muzica de Acasă (relu

are)
4:45 Rețeta de Acasă (relu

are) în cadrul emisiunii 
telespectatorii vor găsi 
nu numai rețete simple

7:00 Sărută-mă prostule! 
0 (reluare)

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

10:00 Țonomatul DP 2 Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi
cații și mesaje în direct 
prin SMS. Prezintă 
Cătălin Măruță. 
Realizator Cristian 
Păunescu

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

Emisiune în germană 
16:00 Tribuna partidelor par

lamentare 
16:45 Jurnalul TVR 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro -Dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România 
18:15 Cinci minute de cultură 
18:30 Mărturii 
19:00 Europa, casa mea

20:00 Dragul de Raymond 
2030 Mistere și mituri ale 

□secolului al XX-lea 
21:30 Jumal TVR Știri, sport, 

meteo
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Scariett (dragoste, SUA, 

L ,a 1994) Ultima parte.
Cu: Joanne Whaller 
Kilmer, Timothy Dalton, 

' Anna-Margaret
Stephen Collins. Regia 
John Erman.

23:55 Stargate
0:45 Auto Club (r) 
1:15 Dragul de Raymond 

Mr)
1:45 Zări îndepărtate (I) 
fi (dramă, Franța, 1997) 

Cu: Vemique Jannot 
Bernard Yerles, Xavier 
Deluc, Elise Tielrooy, 
Pierre Forest. Regia 
Thierry Chabert. Filmul 
urmărește povestea 
vieții a trei bărbați

7:00 Teleshopping 
7:30 Puzzle T

(reluare)
7:55 Sport cu 

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

9:30 Dragoste și
S putere 

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

Puiu (r)
12:00 The Flavours:

3 bucătari (r) 
12:55 Bani la greu 
14:25 Sunset

0 Beach
15:25 Dragoste

0și putere 
16:15 Vindecări 

miraculoase (r) 
17:10 Camera de râs 
17:30 Trăzniți în Nato (r) 
18:00 Focus

Prezintă: Magada 
Vasiliu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val- 
can. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadira

19:00 Viața la extrem

20:00 Un bărbat cuceritor
. 8(comedie, SUA, 2000) 

Cu: Tim Meadows, 
Karyn Parsons, Billy Dee 
Williams. Când Leon 
Phelbs rămâne fără 
slubja de la radio din 
pricina limbajului 
deocheat reverberat pe 
unde, are norocul să 
găsească o portiță de 
scăpare și ghinionul să 
se simtă prins în corzj.

22:00 Trăzniți în Nato 
2230 Focus Plus Prezintă:

Cristina Jopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 
Letiția Enache

73:15 Poliția în acțiune 
0:15 Guinness 
1:15 Hot Night

Party
1:4$ Focus Prezintă: Maga

na Vasiliu (reluare)
230 Bani la greu
330 Clubul 

de noapte

6:00 Stăpânul Inelelor
H întoarcerea Regelui 

(Fantastic, SUA, 2003) 
Cu: Elijah Wood 

9:20 Sărutul (Comedie, SUA, 
2003) Cu: Terence Stamp 

10:50 Vânătorul de dinozauri 
(Aventuri, Canada, 2000) 

HCu: Simon Maccorkindale 
12:25 Pasajul secret (Dramă, 

Italia, 2002) 
14:05 Hollywood:

Necenzurat Ep. 5 
14:35 O boală necruțătoare

y (Dramă, Canada, 2002) 
16:10 Tom și Huck (Familie, 

SUA, 1995) 
17:45 Stăpânul Inelelor în-

H toarcerea Regelui (Fan
tastic, SUA, 2003) 

21:00 Carnivale Ep. 16 - old
Q Blossom Cherry Road 

22:00 Totul despre sex Ep. 
75: La Bursă 

22:30 Totul despre sex Ep.
76: Marile speranțe 

23:00 Lovitura (Thriller, Ma
rea Britanie, 2002) 

0:45 Lucruri pierdute (Horor, 
q Australia, 2003) Cu:

Leon Ford, Charlie Garber 
2:10 Drumul spre pieizanie 

(Dramă, SUA, 2002) Cu: 
1 Tom Hanks

4:05 Mafial (Comedie, SUA 
1998) Cu: Lloyd Bridges

0900 Știrile TV Sport 0930 Box pro
fesionist 1000 Știrile TV Sport 1020 
Campionatul german de turisme 

' 11.00 Știrile TV Sport 11:15
Teleshopping 1130 Campionatul 
german de turisme: Etapa a IV-a, 
la Burn 1300 Știrile TV Sport 1320 
Faceți jocurile! Concurs de pocher 
1400 Știrile TV Sport 14:10 Fotbal 
Norvegia-ltalia 1600 Știrile TV Sport 
16:15 Teleshopping 1630 Fotbal: 
Ecuador ■ Argentina Preliminariile CM 
Germania 20061830 Știrile TV Sport 
1900 Fotbal Copa Libertadores ! 
2100 Știrile TV Sport 2130 Faceți 
jocurile! Concuis de pocher 2230 
Fotbal: Copa Ubertadores 2005 
2330 Hai la lupta cea marel 0000 
Știrile TV Sport 0030 Nopți abe

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

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-1845 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

08.45 Liberty Street (dramă, 
SUA, 2004)

10.30 Canionul blestemat 
(aventuri, SUA, 1998)

12.15 Indendiul (dramă, SUA, 
1990)

14.00 Viața secretă a lui Doris 
Duke (I) (dramă, SUA, 
1999)

15.45 Liberty Street (dramă, 
SUA, 2004, reluare) 

1730 Canionul blestemat 
(reluare, aventuri, SUA 
1998)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

20.15 Când prietenia ucide 
(dramă, coprod., 1996)

22.00 Jordan (s)
23.00 Taggart: Strangulatorul 

(polițist 1983)

<Up"11r. '3 4 
fâs lăÂTțnSS

13.00 Mistere
14.00 Cazinouri americane
15.00 Mari oameni de stat și 

problemele lor. 
Kennedy

16.00 Drumul spre Berlin 
alături de Al Murray, 
Amhem

1630 Vreme de război
17.00 Câmpuri de bătălie
18.00 Aventuri la pescuit cu

Rex Hunt
1830 Pasionat de pescuit
19.00 Curse asurzitoare, 360 
20.00 Confruntarea fiarelor, 
21.00 Istorii neelucidate
22.00 Vânătorii de mituri
23.00 Natura dezlănțuită
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Zilnic, cel puțin 
20 de elevi din 
satele Sălciva și 
Pojoga, aparțină
toare comunei Zam, 
trec cu barca Mure
șul pentru a ajunge 
la școală. Traver
sarea cu barca se 
efectuează numai în 
condiții de maximă 
siguranță. Cu toate 
acestea, apele 
umflate ale râului 
au luat de mai 
multe ori barca, ast
fel încât elevii au 
fost nevoiți să facă 
peste 10 km în plus 
pentru a ajunge la 
școală.

(Foto: Traian Mânu)

PE SCURT

• P gram informatic Microsoft a anunțat 
că formatul XML, format de date utilizat 
frecvent în mediul de afaceri, va deveni un 
format standard în următoarea versiune a 
programului Microsoft Office. XML urmează 
să apară pe piață anul viitor. (C.P.)

• La școală. Mai mulți manageri de 
proiecte din CJ Hunedoara și Prefectură vor 
fi instruiți în weed-end în vederea scrierii de 
proiecte europene. Potrivit inițiatorului, de
putatul Monica lacob Ridzi, s-au pierdut 
prea multe fonduri europene din lipsă de 
instruire a celor care le-au întocmit. (I.J.)

' l

1 1

Ilegalitățile, pe ultima sută

Prețuri carburanți

Lukoil
Motorină Euro3 29100 lei/l
Benzina Premium 32000 lei/l'
Benzină fără plumb (Luroluk) ' 31700 lei/l
Benzină Super Euroluk (98) 33700 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 36000 lei/l
Benzină fără plumb (95) : | 31400 lei/l
Benz.nă cu Plumb (95 EcoPremium) 31700 le/
Motorină 28900 lei/l 1;

OMV
Benzină fără plumb 32100 lei/l
Benzină Eco-Premium 32400 lei/l
Benzină Super 100 37900 lei/l
Luro-motorira 29900 lei/l
Super-motorină 31200 lei/l

Petrom
Benzină fara plumb 32200 lei/l
Benzină Euro 32200 lei/l
Benzină Eco : 32500 lei/l
Benzină Top Premium (99+) 36100 lei/l
Motorină Super-Euro 30300 lei/l
Motorină Euro 29600 lei/l

Sanml irafet» BNR -1 haite RODS

1 dolar 29.470 lei

1 euro 36.174 lei

1 liră 53.667 lei

1 forint 144 lei

fi cumpărată de belgieni. Ieri, directorul 
Companiei Naționale a Huilei Petroșani 
s-a aflat la București pentru negocieri.

(Foto: Loredana Leah)

B Primăria îi va acționa 
în judecată pe propri
etarii care au construit 
ilegal în Parâng.
Ina Jurcone______ __________ __
ina.jurcone@infannmedia.ro

Petroșani - 80 de propri
etari de cabane din cei care 
au construit în Parâng nu 
stau bine la capitolul legali
tate. în 60 de cazuri terenurile 
care împrejmuiesc cabana 
sunt mai mari decât este 
prevăzut în proiect, iar alți 20 
au depășit suprafața de con
strucție. Afirmația aparține 
viceprimarului municipiului 
Petroșani, Tiberiu lacob. 
„înainte de a-i chema în 
instanță, le-am mai dat o 
șansă. Astfel, în această 
săptămână se vor finaliza 
măsurătorile în Parâng. în 80 
de cazuri s-a depășit su

Tutui despre Seul greu

Bancnotele de 5 si 10 lei
A

După denominare, 
românii vor avea la dis
poziție șase bancnote 
ale leului nou.
Clara Păs
clara.pas@infartnmedia.ro

Deva - Bancnota cu va
loarea nominală de 5 lei are 
o dimensiune de 127 x 67 mm, 
culoarea lila și este impri
mată pe suport de polimer. Pe 

Avers bancnota 5 lei Revers bancnota 5 lei Avers bancnota 10 lei Revers bancnota 10 lei

Primăria Orașului Hațeg scoate la concurs:
1/2 normă - personal contractual^ Referent Tr. IA, studii 

medii, în cadrul compartimentului de informare a presei din 
aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Hațeg, în 
data de 14 iunie 2005, ora 10.00, la sala de ședințe a Con
siliului Local Hațeg. Dosarele de înscriere la concurs vor fi 
depuse până la data de 13.06.2005, ora 15.00, la compar
timentul resurse umane - Primăria Hațeg.

Condiții de participare:
Referent Tr, IA - 1/2 normă
- studii medii - liceu
- minimum 3 ani vechime în mass-media
Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Orașului 

Hațeg, tel. 770.273.
(24583)

Izbânzi te ti
1 lunâ

iii i»
6 luni 12 luni

BCR 7% 7,25% 9%
BRD 7% 7,25% 8,25%
Banca Transilvania 7,5% 8% 9%
CEC 7% - 7,5%
Raiffeisen 6% 6,5% 7%
Volksbank 6% 6% 5,75%
BanePost 7% 7,5% 8%
Carpatica 9,25% 10% 10,25%
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prafața concesionată de 250 
mp, cel mai mult depășindu- 
se suprafața concesionată cu 
peste 300 mp”, declară 
Tiberiu lacob.
Acte adiționale

Până la finalul săptămânii, 
proprietarii cabanelor în 
culpă sunt invitați să sem
neze actele adiționale la, con
tractele de concesiune, care 
stabilesc tarife pentru su
prafața ocupată abuziv. Ast
fel, conform unei hotărâri de 
consiliu adoptate anul trecut, 
dar nepusă în practică până 
în prezent, pentru suprafața 
excedentară se vor plăti 5 
euro/mp în cazul suprafeței 
construite, respectiv 3 
euro/mp pentru împrejmuiri. 
Tiberiu lacob spune că uno
ra dintre cei în cauză li s-a 
părut suma prea mare, com
parativ cu cea plătită pentru 
concesiunea terenului licitat, 

aversul bancnotei se regăsesc: 
portretul lui George Enescu, 
o garoafă, o vioară, precum și 
două note muzicale, ca ele
mente grafice reprezentative. 
Pe reversul bancnotei sunt 
imprimate Ateneul Român, 
un pian și un fragment din- 
tr-o partitură.
Bancnota de 10 lei

Aceasta are următoarele 
caracteristici: dimensiunea de 
133 x 72 mm, culoarea roz 

care este de regulă de un 
euro/mp. „Dacă persoanele în 
cauză nu se vor prezenta să 
semneze actele adiționale, 
Primăria îi va acționa în 
judecată, indiferent de 
numele celui care este în 
culpă. Iar aceasta se va 
întâmpla la începutul săptă

Spațiile concesionate pentru cabane au 250 mp (Foto: CL)

și este imprimată pe suport 
de polimer. Pe aversul banc
notei sunt incluse elemente 
grafice reprezentative: portre
tul lui Nicolae Grigorescu, o 
floare de nalbă, pensula și 
paleta artistului. Pe reversul 
bancnotei grafica include o 
casă țărănească și imaginea 
tabloului lui Nicolae Gri
gorescu „Rodica”. Ambele 
bancnote conțin elemente de 
siguranță în scopul protejării 
împotriva contrafacerilor. 

mânii viitoare”, mai spune 
Tiberiu lacob.

De precizat că Parângul 
geme de construcții ilegale. 
Un control efectuat de Servi
ciul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, din cadrul 
Primăriei Petroșani, a scos la 
iveală zeci de nereguli.

Stimulente
Deva (I.J.) - Comisarii 

Gărzii de Mediu vor 
putea fi stimulați lunar 
dintr-un fond de stimu
lare. Astfel, o cotă de 
25% din amenzile con
travenționale achitate la 
bugetul de stat de către 
contravenienți va reveni 
comisarilor Gărzii de 
Mediu pentru sancțiuni
le aplicate în domeniul 
protecției mediului, sil
viculturii, pisciculturii, 
cinegeticii, apelor, solu
lui, aerului, biodiver- 
sității etc. Cota aferentă 
fondului de stimulare se 
virează de către Trezo
reria Hunedoara în con
tul în care amenzile res
pective au fost încasate.

!
T

Direcția pentru Sport a 
județului Hunedoara
organizează în data de 09.06.2005, ora 

14.00, licitație publică pentru închirierea 
unui spațiu aflat în incinta Sălii Spor
turilor Deva.

Caietul de sarcini poate fi achizițion
at cu 500.000 lei, începând cu data de 
06.06.2005.

Taxa și garanția de participare sunt 
în cuantum de 100 euro fiecare și se vor 
depune (în lei la cursul zilei) la casieria 
unității.

Ofertele vor fi depuse în două plicuri 
sigilate, până cel târziu, joi, 09.06.2005, 
ora 10.00, la sediul DSJ, din str. Octa
vian Goga, nr. 1, Deva.

Relații la tel. 212.067, 214.985.
(24639)

Direcția Silvica Deva organizează LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ
Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, în 

data de 1 6.06.2005, ora 10.00, pentru masa lemnoasă fasonată și prestări servicii de exploatare.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 6.091 mc, aparținând următoarelor 

grupe de specii:
Cireș 136 mc - Fag 495 mc
Salcâm 45 mc ■ Gorun 363 mc
Paltin 20 mc - Tei 23 mc
Rășinoase 3.763 mc - Carpen ' 102 mc
D.T 1.144 mc

TOTAL 6.091 mc
Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de 

fond forestier proprietate publică, către agenții economici", aprobai prin HG nr 85/2004
Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea și com

ercializarea lemnului, potrivit HG nr. 70/1999 și Ord. MAPPM nr. 71/1999.
Documentația, care include caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat, poate fi 

consultată la sediul Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adrese
le: www.silvahd.ro și www.rosilva.ro.

Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care ou datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele 
silvice din subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor ■ Romsilva. Pre- 
selecfia agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, în data de 13.06.2005, ora 
10.00.Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea 
clauzelor contractuale vor fi achitate în avans în contul R046RNCB3000000000160001 BCR Deva sau 
ROI7RZBR0000060001 246419, deschis Io Raiffeisen Bank Deva.

Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva, cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate 
pentru ținerea licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225.199, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 
0254/222.481 si la ocoalele silvice.

(24641)

mailto:ina.jurcone@infannmedia.ro
mailto:clara.pas@infartnmedia.ro
http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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PE SCURT

• Ziua Mediului. A fost sărbătorită și în 
orașul Hunedoara. Administrația Parcului Na
tural Grădiștea Muncelului - Cioclovina, Clu
bul Sporturilor Montane Hunedoara și Orga
nizația Cercetașii României au organizat o 
expoziție și un concurs pe teme de mediu la 
CN „lancu de Hunedoara". (S.0)

• La „cutia milei". Nicolae C., de 11 ani, 
din Lupeni, neșcolarizat, a fost prins în fla
grant de o echipă compusă din agenți ai 
Biroului Poliției Ordine Publică și ai Poliției 
Comunitare Vulcan, imediat după ce a 
pătruns prin efracție în Biserica Ortodoxă din 
localitate, de unde a sustras bani din „cutia 
milei". (D.l.)

• Cercetări. Postul de Poliție Transporturi 
Feroviare Petroșani efectuează cercetări pen
tru luarea măsurilor legale în cauza privindu- 
I pe Kamil S., de 76 de ani, din Arad, găsit 
decedat lângă ușa de acces la casele de 
bilete din Stația CFR Petroșani. Nu sunt sus
piciuni de comiterea unei fapte penale. (D.l.)

Primăria
Municipiului 
Orăștie va 
scoate la 
licitație blocul 
50, de pe Strada 
Pricazului, 
deoarece nici 
din resurse pro
prii și nici cu 
ajutorul ANL- 
ului nu s-a 
reușit reabi
litarea imobilu
lui. Prețul de 
pornire al lici
tației a fost sta
bilit la aproxi
mativ 2,6 mi
liarde de lei.

(Foto: Daniel I. lancu)

Strategie pentru consilieri
Iliescu strigă 
adunarea!?
Daniel I. Iancu
daniel, iancu@informmedia.ro

Iliescu s-ar putea să-și tragă un nou partid 
în care să nu intre noii trădători, ăia care 
l-au lăsat baltă la ultimul congres când nu I- 

au mai reales, cum i se părea lui normal, ci 
numai din cei mai vechi. Printre numele unor 
posibili viitori aliați-subordonați se numără și 
cel al colegului lui de revoluție, Petre Roman. 
Care, la rândul său, i-a purtat sâmbetele lui 
Nea Nelu după prăbușirea de la Victoria (știți 
treaba cu Palatu', când Petrică se credea pre
mier) și lui Băsescu după debarcarea din frun
tea PD-ului. Alt nume cu răsunet e cel de 
Corneliu, căruia recent i s-a ciontat scaunul 
din PPRM-uI ce și-a pierdut „popular"-itatea, 
da' și-a recâștigat în schimb Tribunul cu voce 
tunătoare...

■ Consilierii comerciali 
ai României, din 
străinătate, vor avea 
mai mult de lucru.

Deva (M.S.) - Consilierii 
comerciali ai României din 
străinătate trebuie să se ori
enteze și spre stimularea 
cooperării economice între 
oamenii de afaceri din țară și 
cei de peste hotare, prin 
găsirea unor variante de 
colaborare pe proiecte co
mune sau de investiții pe 
terțe piețe externe, a declarat, 
la Deva, ministrul delegat 
pentru comerț, Iuliu Winkler.
România necunoscută

„Avem posibilitatea de a 
lucra pe terțe piețe, dar infor
mația despre România este

superficială. Nu știm să pro
movăm informația despre 
România”, a spus ministrul 
Winkler.
Grup de lucru

Ministrul a mai anunțat că 
a fost înaintat Guvernului un 
memorandum privind crearea 
unui grup de lucru ce va avea 
ca sarcină stabilirea ori
entărilor strategice ale acti
vității de comerț exterior. 
Grupul, care are în compo
nență reprezentanți ai Minis
terului Economiei și Co
merțului, Eximbank, AVAȘ, 
Ministerului de Externe și 
Agenției Române pentru 
Investiții Străine, își va 
începe activitatea în această 
săptămână.

Una din priorități ar putea 
fi atacarea piețelor din Est. Iuliu Winkler

Pol popular
Timișoara (D.l.) - La 

viitoarele alegeri, PPCD, 
PNL și PD ar trebui să 
candideze pe liste comu
ne, cu un program co
mun, formând împreună 
un pol popular, a decla
rat președintele PPCD, 
Gheorghe Ciuhandu. în 
România trebuie să se 
creeze o alianță de par
tide care să formeze un 
pol popular fundamentat 
pe 3 partide - PPCD, PNL 
și PD. El a mai afirmat 
că din acest pol nu poate 
face parte și UDMR, 
chiar dacă e membru 
asociat al PPE, întrucât 
în politica românească 
UDMR are o particulari
tate: nu este un partid, ci 
o uniune etnică.

Așa stând treburile, nu m-ar mira să 
înainteze și alții cereri de adeziune la 
noua partidă (oricare ar fi ea, la o adică 

necontând atât numele sau doctrina, ci 
adunătura, pardon adunarea!), că doar mai 
toți au experiența prostituției politice. Cum nu 
le convenea ceva (da-n primu' rând scaunele 
tari din rândul doi), cum declarau că partidul 
respectiv nu mai corespunde doctrinar și-o 
ștergeau englezește fiecare pe unde găsea. Nu 
m-aș cruci trei zile dacă i-aș vedea umăr 
lângă umăr în jurul lui Iliescu pe Gușă, Cior- 
bea ori Constantinescu. Și mai sunt mulți cei 
care n-au putut să treacă peste înfrângerile de 
care tot ei s-au făcut vinovății

PĂREREA TA CURTEAZĂ: Au fost anuî acesta Serbările Cetății mai interesante?

U atracție a 
tuturor târ
gurilor 
susținute în 
aer liber, este 
și un aseme
nea personaj. 
El, prin mă
iestria împle
tirii baloa- 
nelor colorate 
îi bucură 
întotdeauna 
pe cei mici.

(Foto: Traian Mânu)

IAn fiecare an, organi
zatorii acestui eveni

ment ne surprind cu 
invitați deosebiți. 
Serbările Cetății sunt 
cea mai potrivită 
ocazie pentru ca toți 
prietenii să asculte 
muzică de calitate în 
timp ce savurează un 
pahar de bere.
Rodica Câmpean, 
Certej

Spectacolul a fost 
excelent, cu toate 

că vremea nu a fost 
de partea organizato
rilor. Mulți însă nu 
au fost intimidați de 
ploaie și au venit în 
număr mare la sta
dion pentru a urmări 
în special show-ul 
solistei Cream.
Cristina,

I Deva

Nu știu. Primele 
două zile ale

Serbărilor nu am avut 
ocazia să le urmăresc 
pentru că am fost ple
cată din localitate. Mi- 
am propus că o să 
merg duminică, dar 
vremea a fost destul 
de mohorâtă și am 
renunțat.

I ICA,

I Deva

Anul acesta a fost 
interesant și cred 

că au reușit să 
împace persoanele cu 
cele mai variate gus
turi muzicale. Ideea 
desfășurării Serbărilor 
la stadion este foarte 
bună, iar cei care au 
mers acolo au dorit 
efectiv să se distreze. 
Viorica,

I Deva

Mult mai frumoase 
decât anul trecut. 

Poate că a contribuit 
la acest lucru și 
locația, pentru că 
spațiul le-a permis 
organizatorilor să se 
desfășoare. Nu mi-a 
plăcut muzica popu
lară, dar restul a fost 
foarte frumos.
Cristina, 
Deva

, IA-ȚI PRIMARUL LA ÎNTREBĂRI!

• Prefectura Județului Hunedoara:
Dan Pricăian, subprefect 10.00-13.00

• Comandamentul de jandarmi Județean:
Colonel Sălan Viorel, comandantul CJJ 12.00-14.00

• IPJ Hunedoara:
Comisar-șef loan Poantă, prim-adjunct al șefului IPJ

10.00-12.00

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

• Poliția Municipiului Deva:
Nu are program de audiențe

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției
Municipiului Hunedoara 10.00-12.00

Strada neterminată
Ioan Octavian Muntean, 

Simeria, Str. Progresului
Strada noastră a fost asfal

tată în toamna anului trecut 
pe porțiunea cuprinsă între 
numerele 1 și 34, până la 
școală. Am înțeles că ur
mează să se mai toarne 
asfalt, dar până atunci aș 
dori să-l întreb pe domnul 
primar dacă nu se poate eli
bera zona verde de grămezile 
de pământ care au rămas în 
urma echipei de la drumuri?

Răspunsul primarului 
Petru Radu Jura

Abia în aceste zile am 
semnat programul prin care 
ni s-a aprobat un nou 
împrumut. Cel mai târziu 
săptămâna viitoare, cei de la 
Drumurile Județene vor

relua lucrările pe care le-au 
întrerupt din vina noastră, 
pentru că nu am avut bani 
să-i plătim. Totul a plecat de 
la un aviz de la Ministerul 
Mediului, aviz care a întârzi
at câteva luni, însă acum 
problema e pe cale să se 
rezolve.

Zonă verde cu betoane
Mircea Molodovan, Deva, 

Str. Ion Creangă
Ne-a promis primarul și 

chiar s-a apucat de făcut o 
zonă verde, lângă blocul 23. 
Din păcate toate betoanele de 
la fostele bănci au rămas 
acolo. Este și o parcare pe 
care doreau să o amenajeze, 
dar nu s-a mai făcut nimic. 
De ce?

Răspunsul primarului 
Mircia Muntean

Primarul Devei, Mircia Muntean

Am oprit pentru un timp 
lucrările în zona respectivă 
pentru că ne-am axat pe ter
minarea telecabinei de pe 
Dealul Cetății. în perioada 
următoare însă ambele pro
bleme vor fi rezolvate de 
către serviciul nostru de gos
podărire comunală.

Decopertări nerefăcute
Mihai Lefko, Deva, Str. 

Cuza Vodă
Cu sprijinul celor de la 

CALOR, căile de acces în

zona în care locuiesc au 
devenit impracticabile. Nu
mita firmă a executat unele 
lucrări la rețeaua de ter- 
moficare, iar decopertările 
nu au fost refăcute. La aces
tea se mai adaugă și alte 
șanțuri și gropi executate de 
firme de „doi lei”. Vreau să 
întreb când vom circula nor
mal, pe jos sau cu autotu
rismele pentru care plătim 
tot felul de „biruri”?

Răspunsul primarului De
vei, Mircia Muntean

Nu știu sigur care este 
situația în zonă, dar o să mă 
interesez în zilele următoare. 
Poate că nu au fost termi
nate toate lucrările în zonă, 
însă pot spune că reparațiile 
vor fi executate fie de firma 
CALOR, fie de Primărie.

mailto:iancu@informmedia.ro


■ Cele trei sportive 
participante la CE din 
Ungaria s-au întors în 
cantonament la Deva.

• Mutu rămâne. Directorul general al 
clubului Juventus Torino, Luciano Moggi, a 
declarat ieri că jucătorul român Adrian Mutu 
rămâne la clubul italian și a subliniat faptul 
că atacantul Antonio Cassano nu va fi 
achiziționat de AS Roma. (V.N.)

FC CIP - iar vicecampioană
Deva (C.M.) - FC CIP a încheiat campi

onatul în aplauzele publicului, chiar dacă 
pentru a doua oară consecutiv a ratat 
câștigarea titlului fiind obligată să se 
mulțumească cu statutul de vicecampioană. 
Obligați să câștige partida de aseară cu FM 
Constanța, din ultima etapă a play-off-ului, 
pentru a nu cădea pe locul trei, elevii lui 
Virgil Stoica au oferit un spectacol euro
pean celor aproape 1000 de spectatori 
prezenți la Sala Sporturilor.
Măgureanu, omul meciului

Devenii au avut o primă repriză slabă, 
fiind conduși cu 3-1 (min. 16) și 3-2 la pauză. 
Mai mult, primul minut al părții secunde 
a însemnat un nou gol al constănțenilor 
care s-au desprins: 4-2. Peste două minute 
internaționalul Tiberiu Măgureanu a repli
cat prin două goluri într-un minut, după 
două acțiuni personale, egalând situația: 4- 
4. Ultimele minute au fost halucinante, CIP 
preluând conducerea dintr-o lovitură de 
penalitate transformată de același Măgure
anu (min. 38), iar oaspeții ratând două lovi
turi de penalitate, una chiar în ultimele 
secunde la 5-4 pentru CIP. Finalul a găsit 
publicul în picioare, huiduind gafele arbi
trilor și aplaudând cele două echipe.

Ciprian Marini^ 
ciprian.marinut@mformniedia.ro

Deva - Lotul olimpic de 
gimnastică feminină al Ro
mâniei a sosit, ieri, în jurul 
orei 13.00, la Deva într-un 
anonimat aproape total.

Autoritățile (nici măcar 
cele sportive) nu au onorat 
evenimentul, considerând 
probabil în mod nedrept că 
bilanțul medaliilor obținute la 
Campionatul European de la 
Debrecen a fost modest rapor
tat la prestigiul gimnasticii 
românești.

Astfel cele trei participante 
la europene, Cătălina Ponor, 
Floarea Leonida și Daniela 
Sofronie, au fost felicitate la 
sosirea în cadrul cantonamen
tului de la Colegiul Național 
Sportiv „Cetate” doar de pre
să și de conducerea școlii ca
re le-a oferit flori prin inter
mediul directorului Marinică 
Pîrvănescu.

Din autocarul delegației 
noastre a lipsit antrenorul 
Octavian Belu care a plecat la

j Divizia A

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 10-a, 5-6 iunie: Ener- 
goconstrucția Craiova - AS Odorheiu Secuiesc 6-1; FC CIP 
Deva - Futsal M. Constanța 5-4; FC Bodu București - ACS 
3 București 6-5
Clasament final
1. Odorheiu 10 7 1 2 36-23 26
2. FC CIP 10 5 2 3 45-36 22
3. ACS 3 10 6 1 3 44-32 19
4. Enerqo 10 4 0 6 37-33 13
5. Constanța 10 3 1 6 26-43 13
6. FC Bodu 10 2 ■ 1 7 28-47 13

Campioni naționali la box
Deva (V.N.) - Faza națională a Campi

onatului Național de Box pentru copii, care 
s-a desfășurat la Reșița, în perioada 1 - 5 
iunie a.c. a constituit un succes pentru tine
rii boxeri din județul Hunedoara. Mai exact 
este vorba de cei de la C.S. G&S Box Deva, 
în această fază clubul devean s-a prezentat 
cu doi sportivi și s-a întors cu două medalii: 
una de aur și alta de argint. La categoria 
36 de kg, Ciprian Apodoresei a câștigat 
medalia de aur, iar la 50 de kg, Bogdan 
Juratoni a devenit vicecampion național.

Antrenorii celor doi boxeri, Ion Olteanu 
și Silviu Vulc ne-au precizat că, de trei ani, 
de când președintele clubului este Sebasti
an Stancu, rezultatele sunt foarte bune. în 
anul 2004 clubul a avut doi campioni națio
nali: Ciprian Apodoresei și Alexandru Spă- 
taru, iar în acest an, pe lângă cei amintiți, 
au mai fost câștigate și alte locuri fruntașe.

în acest context, trebuie precizat că, deși 
în Deva sunt oameni cu bani, până în 
prezent doar Sebastian Stancu face eforturi 
materiale și pune suflet în ceea ce privește 
viitorul boxului hunedorean^l^

Medalii internaționale la
■ Sportivii de la CSS 
Deva au obținut două 
medalii la Internațio
nalele României.

Deva (C.M.) - Numeroase
le medalii cucerite de repre
zentanții secției de lupte a 
CSS Deva la Campionatele 
Naționale din acest an au fost 
confirmate și la Campionatele 
Internaționale de Juniori ale 
României, desfășurate la fi
nalul săptămânii la Tg. Jiu. 
Dintre cei patru sportivi de
veni invitați de Federație la 
acest puternic turneu care a 
aliniat la start luptători din 
Ungaria, Moldova, Germania, 
Bulgaria, Israel, Quatar, Tur
cia și România, Alina Pogă- 
cian și Constantin Deac au 
reușit să urce pe podium. în
vinsă în primul tur de stelista 
Cristina Croitoru, campioana 
României, Pogăcean, și-a luat 
revanșa în recalificări. Spor

Lotul juniorilor A1

CamDionii si antrenorul Ion Olteanu Mirrpa Sîrhu înmânează

Cătălina Ponor pe podiumul Campionatelor Europene de la Debrecen
Budapesta pentru a participa 
la un congres al Federației 
Internaționale.
Se putea mai mult....

Cătălina Ponor, singura ca
re a urcat pe podium la Debre
cen, fiind medaliată cu aur la 
bârnă, a pus rezultatele oare
cum sub așteptări pe seama 
problemelor cu care s-a con
fruntat lotul olimpic în perioa
da premergătoare competiției. 
„Sunt mulțumită că am reușit 

Medaliații alături de antrenorii lor
tiva antrenată de Cosmin Vă- 
cărașu a cucerit bronzul la 
categoria 48 kg, după ce s-a 
impus în fața unor sportive 
din Ungaria și Germania, 
demonstrând că ratarea de la 
naționale a fost determinată 
de ghinion.

Aceeași performanță a 
reușit-o Constantin Deac, 
antrenat de Doru Ailincăi, 
care la categoria 120 kg l-a

Juniorii Corvinului - premiați
Hunedoara (V.N.) - Ieri, pe 

stadionul FC Corvinul a avut 
loc un moment mai deosebit. 
Este vorba de premierea lo
turilor de juniori „Al” (năs- 
cuți în anii 1987-1988) și „Bl” 
(1989-1990) pentru cîștigarea 
finalelor din cadrul Cupei 
AJF la fotbal. Premierea a 
fost făcută de Mircea Sîrbu, 
președintele AJF, și Doru 
Toma. în cadrul festivității s- 
a precizat faptul că a devenit 
o tradiție ca juniorii Corvinu- 

să fiu încă o dată cea mai 
bună la bârnă și sper să fie 
la fel și la următoarele con
cursuri. îmi pare rău de gre
șeala de la sol, unde la acea 
diagonală am alergat mai mult 
decât trebuia și am ieșit din 
covor. Chiar și așa dacă arbi- 
trele nu mă depunctau atât de 
tare poate urcam pe podium. 
Cred că atât eu cât și colegele 
mele puteam avea rezultate 
mai bune dacă la lot am fi a- 
vut mai multă liniște și nu ar 

învins prin tuș în primul tur 
pe reprezentantul Bulgariei, 
dar a cedat în semifinale în 
partida cu puternicul campi
on al Germaniei.

Rezultatele situează școala 
de lupte de la CSS Deva între 
primele din țară, demon
strând că eforturile directoru
lui Partenie Matei de a face 
la Deva un centru olimpic au 
șanse de reușită.

Lotul juniorilor B1 (Foto Traian Mânu)

petiții, ceea ce creează premi
se pentru construirea unei vi
itoare echipe Corvinul prin re
surse proprii. Există condiții

Loturile da juniori 

Lotul juniorilor „A1"
lacob, Băeșu, Olteanu, Stroia, Păduraru, lacob A., Oproiescu, Popa, Gălan, 
Duralia, Istina, Cristian, Giurasa, Menea. Antrenor: Titi Alexoi.
Lotul juniorilor „B1"
Cobliș, lovescu, Toader, Călugăru, Achim, Varadi, Bud, Arimar, Samoilâ 
Trășcan, Șandra, Herlaș, Ciunt, Șandor, Bîrsilă, Blidariu. Bar, Popovici, Chere- 
ji, Oneasă, Ștef, Badea, Vrăjitoru, Gabor. Antrenor: Florea Văetuș

fi fost momente când nu ne
am antrenat și nu știam cu 
cine să ne pregătim. Nu pro
mit nimic, dar sper ca la Cam
pionatele Mondiale să facem 
surprize plăcute”, afirma cam
pioana europeană la bârnă. 
Cele trei gimnaste pleacă azi 
la București unde vor face 
joncțiunea cu celelalte compo
nente ale lotului și cu antre- 
noarea Mariana Bitan& ur
mând ca apoi să efectueze un 
cantonament la Constanța.

Semifinale CR
Deva (C.M.) - A.J. Fot

bal organizează, mier
curi, ora 17.00, la Orăștie 
și Simeria, semifinalele 
Cupei României, faza 
județeană. La Orăștie, se 
vor întâlni Gloria Geoa- 
giu (locul 13) și Minerul 
Aninoasa (locul 7), iar la 
Simeria se vor înfrunta 
CFR Marmosim I (locul 2 
în Divizia D) și CFR 
Marmosim II (locul I în 
Campionatul Județean).

Gloria Geoagiu - Min. Ani
noasa; Daniel Thirt - cen
tru, Alex. Belgun (ambii 
Călan) și Marius Necșules- 
cu (Deva) - asistenți.
CFR Marmosim II - CFR 
Marmosim I: I. Mândru - 
centru, C. lordache și A. 
Costea (Simeria) - asistenți.

bune de pregătire, există talen
te și profesionalism din partea 
antrenorilor în vederea pro
movării juniorilor la seniori.

mailto:ciprian.marinut@mformniedia.ro
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Argentinianul Mariano Puerta a făcut totul pentru victorie. (Foto: epa)
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• Transfer. Portarul olandez Erwin van der 
Sar, 34 de ani, care s-a aflat între buturile 
„Portocalei mecanice" la partida câștigată cu 
2 - 0 în fața selecționatei României, sâmbătă 
seara, la Rotterdam, s-a transferat la echipa 
Manchester United, de la Fulham.(MF)

• Absent. Selecționerul naționalei Olandei, 
Marco Van Basten, a reținut 19 jucători, 
printre care nu figurează și Marc Van Bom- 
mel, pentru partida de miercuri cu Finlanda, 
contând pentru grupa 1 a preliminariilor 
Cupei Mondiale din 2006.(MF)

Nadal a plâns de bucurie

Hănescu, în urcare
Monte Carlo (D.N.) ■ Hănescu a urcat 27 

de poziții față de ierarhia anterioară, în 
urma accederii până în sferturile de finală 
ale turneului de la Roland Garros. Andrei 
Pavel a coborât patru poziții și ocupă în pre
zent locul 57, cu 55 de puncte, la egalitate 
cu italianul Davide Sanguinetti și suedezul 
Robin Soderling. în clasamentul îndesit 
ATP Entry Ranking, Victor Hănescu a urcat 
31 de locuri și ocupă poziția a 59-a, cu 670 
de puncte. Andrei Pavel a coborât două po
ziții și se află pe locul 45, cu 825 de puncte. 
Rafael Nadal, câștigător la Roland Garros, 
este noul lider al clasamentului mondial, la 
egalitate de puncte însă cu Roger Federer.

1. Rafael Nadal (Spania)_______________________665
2. Roger Federer (Elveția)_____________________ 665
3. Nikolai Davidenko (Rusia)___________________314
4. Marat Safin (Rusia)_________________________ 275
5. Guillermo Coria (Argentina)________________ 266
6. Mariano Puerta (Argentina)________________ 254
7. Lleyton Hewitt (Australia)________ 253
8. Andy Roddick (SUA)________________________ 251
9. Gaston Gaudio (Argentina)________________ 248
10. David Ferrer (5pania) 224

■ Jucătorul spaniol în 
vârstă de doar 18 ani a 
câștigat primul său titlu 
de Mare Șlem.

Paris (MF) - Spaniolul Ra
fael Nadal, care a câștigat, du
minică, turneul de la Roland 
Garros, a declarat că, pentru 
prima oară în carieră, a plâns 
după o victorie, fiind impre
sionat mai ales de faptul că 
și-a văzut familia emoționată, 
informează AFP. „Toate tur
neele de Grand Slam sunt im
portante, dar pentru spanioli 
acesta este numărul 1. Este

Henin și Pierce revin în forța
Monte Carlo (MF) - Jucătoarea belgiană 

de tenis Justine Henin-Hardenne a urcat 
cinci locuri în clasamentul WTA, ocupând 
poziția a șaptea, după victoria înregistrată 
în proba feminină la Roland Garros, al doi
lea turneu de Grand Slam al anului, infor
mează AFP. Adversara sa de sâmbătă, fran
țuzoaica Mary Pierce, a urcat zece locuri, 
aflându-se în prezent pe poziția 13. Primul 
loc continuă să fie ocupat de Lindsay Da
venport, care și-a mărit avansul față de ru
soaica Maria Șarapova, în timp ce Amelie 
Mauresmo, din Franța, rămâne pe locul trei.

înfrângerea în fața 
selecționatei ciulinilor

10. Anastasia Miskina (Rusia) 228
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1. Lindsay Davenport (SUA) 5.247
2. Maria Șarapova (Rusia) 4.986
3. Amelie Mauresmo (Franța) 4.285
4. Serena Williams (SUA) 3.781
5. Svetlana Kuznețova (Rusia) 3.212
6. Elena Dementieva (Rusia) 3.087
7. Justine Henin-Hardenne (Belqja) 3.067
8. Nadia Petrova (Rusia) 2.610
9. Alicia Molik (Australia) 2.469

Argentina a învins Serbia cu 3 ■ 2 la Bue
nos Aires, într-un meci contând pentru liga 
mondială de volei masculin.(D.N.) (Foto: epa)

A
■ „Stejarii" au pierdut, 
pe teren propriu, scor 
19-39, meciul test de 
rugby, contra Scoției.

București (MF) - Jucătorul 
român Mavrodin consideră că 
România ar fi putut învinge 
Scoția, „Băieții au demonstrat 
că pot juca un rugby frumos. 
Avem o echipă tânără, cu ca
re o să începem o nouă eră a 
rugby-ului. Dacă aveam toată 
echipa de bază în teren, sco
țienii erau de bătut azi. Am 
început bine, dar scoțienii și- 
au intrat în- mână, iar noi n- 
am mai putut face nimic”, a 
spus sportivul. Directorul teh
nic al echipei naționale a Ro
mâniei, Robert Antonin, con
sideră că un rol important în 
stabilirea scorului final l-a 
avut cartonașul galben primit 
de Cezar Petrescu în prima 
repriză, care a dus la elimina

Cea mai bună înotătoare
■ Potec a reușit să se 
claseze de trei ori pe 
prima poziție, la o eta
pă din circuitul Nostrum.

Barcelona (MF) - înotătoa- 
rea română Camelia Potec s- 
a clasat, duminică, pe prima 
poziție în proba de 400 m li
ber din cadrul reuniunii de la 
Barcelona, contând pentru 
circuitul Mare Nostrum, in
formează site-ul oficial al Fe
derației Catalane de Natație 
(FCN). Potec, care a fost cro
nometrată cu timpul de patru 
minute, zece secunde și 58 de 
sutimi, le-a devansat pe spor
tivele Erika Villăecija Garcia 
(4:11.92) și Claudia Poll 
(4:12.04). în aceeași probă, Si

incredibil, nu pot descrie în 
cuvinte. Când am urcat în tri
bune a fost minunat. Pentru 
prima oară în carieră am 
plâns. Nu voiam să plâng, dar 
când mi-am văzut familia 
emoționată, m-a apucat plân
sul. Nu mi s-a întâmplat ni
ciodată așa ceva. Sacrificiile 
și munca mea au fost recom
pensate”, a spus Nadal, care 
a precizat că a învățat de la 
antrenorul și unchiul său, 
Toni Nadal, să dea dovadă de 
spirit de luptător.

Tenismanul spaniol Rafael 
Nadal a câștigat, duminică, 
turneul de la Roland Garros, 

rea temporară, pentru zece 
minute, a jucătorului român. 
„Am început bine și am con
dus cu 10 - 0. Din păcate obo
seala acumulată în turneul 
din Japonia și-a spus cuvân
tul. Dacă nu era eliminarea 
din prima repriză, pe parcur
sul căreia am primit două 
eseuri, și acel eseu marcat pe 
finalul partidei,; diferența era 
mult mai mică. în orice caz, 
sunt mulțumit de cum au ju
cat băieții și pot spune că 
echipa României are un viitor 
frumos”, a spus Antonin.
Moment festiv

în pauza meciului a fost or
ganizat un moment festiv pri
lejuit de împlinirea a 45 de 
ani de la prima victorie a 
echipei României în fața re
prezentativei Franței, partidă 
disputată pe 6 iunie, la Bucu
rești, și încheiată cu scorul de 
11 - 5. în cadrul ceremoniei, 

mona Păduraru s-a clasat pe 
poziția a patra, cu timpul 
4:13.30. Potec câștigase cu o zi 
înainte și probele de 200 și 800 
metri liber, fiind singura 
sportivă din această reuniune 
care a reușit să obțină trei 
locuri I. în proba de 800 de 
metri, Potec a fost urmată de 
o altă româncă, Simona Pădu
raru. La 100 metri liber, îno- 
tătoarea Ionela Cozma a ter
minat pe locul opt, cu timpul 
58.97. Proba a fost câștigată de 
Marleen Veldhuis (Olanda, 
55.03), în proba masculină de 
100 metri fluture, câștigată de 
ucraineanul Andriy Serdinov 
(52.54), înotătorul român loan 
Gherghel s-a clasat pe locul 
opt, cu timpul 54.56. La 100

învingându-1 în finală, cu 
scorul de 6 - 7 (6/8), 6 - 3, 6 - 
1, 7 - 5, pe argentinianul Ma
riano Puerta. 1
înfrântul este mulțumit

învinsul lui Nadal, argenti
nianul Mariano Puerta, a afir
mat că deși a făcut un meci 
bun, spaniolul a fost mai pu
ternic. „După acest turneu 
obiectivele mele se vor schim
ba. Voi participa la competiții 
cu gândul că le pot câștiga. 
Sunt foarte mulțumit și vreau 
să continuu pe această cale. 
Am făcut lucruri pe care pu
țini le-ar fi putut face. Dacă

Forța înaintării scoțienilor a fost superioară.
George Straton a oferit pla
chete și tricouri ale echipei 
naționale câtorva componenți 
ai formației de atunci a Ro
mâniei. în minutul 60 al meci
ului, jucătorul scoțian Wilson 
a lovit cu pumnul un rugbist 
român, moment în care sco
țianul a fost îmbrâncit de mai 
mulți coechipieri ai celui 
agresat. Conflictul a fost apla
nat de arbitrul englez David 
Pearson. La finalul partidei, 

metri bras, Valentin Preda a 
terminat pe poziția a șasea, 
cu timpul 1:04.01, proba fiind 
câștigată de britanicul Chisto- 
pher Cook (1:01.76).
Locul doi

Răzvan Florea a terminat 
pe locul doi proba de 100 me
tri spate, cu timpul 55.99, 
fiind devansat de sportivul 
rus Arkady Vyatchanin (55.49). 
Cu o zi înainte, Florea termi
na pe primul loc, cu un timp 
excelent, sub două minute, 
proba de 200 metri spate. De 
asemenea, Dragoș Coman s-a 
clasat pe poziția a doua în 
proba de 1.500 m liber, cu tim
pul 15:17.44, după britanicul 
David Davies (15:08.51). 

aveam în față un alt jucător 
poate aș fi putut câștiga. Dar, 
am luptat cu cel mai bun te- 
nisman din lume, pe zgură”, 
a spus Puerta.

Jucătorul argentinian crede 
că Rafael Nadal va fi un mare 
tenisman, care va marca isto
ria acestui sport. „El va de-- 
veni o legendă. M-a impre-. 
sionat că-și păstrează lucidi
tatea. Mă surprinde că un 
tânăr aflat în situații atât de 
dificile se comportă atât de 
natural. El nu a fost deloc 
nervos, iar acest lucru este 
surprinzător, dar și admira
bil”, a precizat Puerta.

jucătorul Bogdan Zebega și-a 
scos tricoul și a scris pe el 
cu un marker mesajul „pen
tru CSS Bârlad”, după care l-a 
aruncat în tribună, unde se 
aflau câțiva copii de la clubul 
bârlădean. La meci a fost pre
zent și ambasadorul Marii 
Britanii la București, Quinton 
Quale. Partida cu Scoția a fost 
primul meci al echipei națio
nale a României jucat în noc
turnă, pe teren propriu.

„Sirena" de la Barcelona

I
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră cămin, suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)

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

• cameră cămin, în Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet, preț 100 mii. lei. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• zona L Maniu, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet. Preț 650 mii., negociabil. Tel. 219470. 
(Multiprima)

• zona Dada, 25 mp, ocupabil imediat. Preț 480 
mii., negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)

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

• bd. Decebal etaj 7, semidecomandate, con
torizări, balcon măre, repartitoare, preț 870 
milioane lei. Telefon 0740/013971. (Garant 
Consulting)

• zona Gojdu, et 1, modificată, 40 mp, contori- 
zări apă, gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță, tavan fals, spoturi, parchet, mochetă, bine 
întreținută. Preț 800 milioane lei. Tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Dada, etaj 2, contorizări, parchet, 
faianță, ocupabilă repede, preț 550 milioane lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0723/251498 
(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 milJei. 2352080721/985256. (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, 
;eț 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 ele 
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 
interfon, 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. ROL/78000 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 1, 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, convertor pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• contorizări, parchet, gresie, faianță ocupabilă 
imediat, zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. ’(Ag. Imob. Ella)

• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și fa
ianță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii. 
■lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă centrală 30 mp, parchet, contorizări, preț 
650 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală dec., contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, preț 670 mii. lei, tel. 
0740/2107840. (Prima-lnvest)
• urgent, central, balcon închis, gresie, faianță 
contorizări + mobilă bucătărie, preț 620 mii. lei, 
tel. 215212, (Prima-lnvest)
• zona Mărăști, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet, mochetă ușă din lemn masiv, St=25 
mp. Preț: 630 mii. negociabil. Tel. 0254/234401, 
0745666447. (Rubin’s Home)
• zona Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet, 
decomandată. Preț=15.000 euro. Tel. 
0254/234401,0745666447. (Rubin’S Home)
• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală et. 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută, preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Union, et 4, convertor + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată 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 Dunărea, etaj 4, izolat 
azbociment ăpometre, gresie, faianță ușă nouă, 
jaluzele exterioare, preț 320 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0741/130.438. (Profil’Expert Hunedoara)

• in Hunedoara, zona Parâng, convertor, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, negociabil. Tel. 
0724/379.377. (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 Noral

Vând ap. 2 camere (03)
• zona Gojdu, semidec., balcon închis, 
contorizări, 50 mp, preț 930 mii. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Kogălniceanu, 50 mp, contorizări, balcon 
închis, urgent, preț 850 mii. lei, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, dec., gresie, faianță, 
contorizări, parchet, balcon închis, 56 mp, et. 2, 
preț 960 mii, negociabil, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• urgent, semidec, zona 22 Decembrie, preț 
18.000 euro, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• ultracentral, balcon închis, parchet, 60 mp, 
contorizări, preț 1,2 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• ultracentral, transformat în spațiu comercial, 
gresie, ușă termopan, contorizări, preț 26.000 
euro, negociabil, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, s-dec„ balcon închis, centrală 
termică gresie faianță, parchet. Preț 830 mii., 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• zonă centrală s-dec., gresie, faianță parchet, 
contorizat total, bloc acoperit. Preț 890. mii., 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona Crucea Rosie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat, et. 4, stare bună preț 800 mii. lei, nego

ciabil, tel .0745/159573. (Mimason)

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

• dec, amenajat, CT, aer condiționat, termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1,53C 
mid. lei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)

• bL R, str. Caragiale, dec., et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dadă 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. Telefoane 235208,0724/620358. (Rocan 
3000)

• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208, 0721/985256 ’. 

(Rocan 3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centralătermică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Scărișoara, semidec, contorizări, balcon, 
preț 700 mii., tel. 224296,0788/361782. (Garant 
Consulting)
• urgent, semidec, Bejan amenajat, balcon 
închis, centrală termică preț 660 mii. lei. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• semidecomandate, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Gojdu, preț 950 milioane lei. 
Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant Con
sulting)
• Gojdu, bloc turn, decomandate, parchet, 
contorizări, centrală termică balcon închis, preț 
875 mii. lei. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bd. Decebal, et. 3, decomandate, faianță, 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 1,3 mid. 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bd. Bălcescu, et 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, ăpometre, balcon. Preț 1 miliard lei. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandate, living, bucătărie, super ame
najat. parchet, greseie, faianță, termopan, spo
turi etc. Preț: 1,16 miliarde lei. Tel. 0788/497,615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• decomandate, zona Lido, etaj intermediar, 
bine amenajat, contorizări. Preț: 1,2 miliarde lei, 
negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Mărăști, bine amenajat, parchet, gresie, 
faianță, contorizări. Preț: 650 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• etaj intermediar, circuit, gresie, faianță, 
parchet, balcon, scară cu interfon. Zona Lido. 
Preț 950 mil. ROL/95.000 RON neg. Tel. 223400, 
0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 1, decomandate, centralătermică 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 1, parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare. Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROL/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. fFiesta 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 Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
st 60 mp, contorizări, parchet, gresie, faianță 
rigips, spoturi, cu modicări la camera mică și 
bucătărie, renovat recent, preț 1,5 miliarde lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0723/251498 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu (lângă AND et. 3, semideco
mandate, balcon închis, ăpometre, gaz conto
rizat, un apartament pe care îl poți amenaja și 
modifica așa cum dorești tu, tel. 0745/302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, et. intermediar, dec., balcon 
închis, centrală termică, parchet nou, gresie, 
faianță rigips, spoturi, ușă metalică CT, 650 mii. 
lei, neg., tel. 0723/251498,’ 232809. (Fiesta Nora)

• zona loan Corvin, decomandate, contorizări, 
termopan, parchet, gresie, faianță, rigips, 
spoturi, balcon închis, living mare, bucătărie 
mobilată, frumos modificat și aranjat, preț 1,3 
miliarde lei, negociabil, tel. 0745/302200,0723/ 
251498. (Fiesta Nora)
• zona 1 Decembrie, etaj 2, semidecomandate, 
st 50 mp, contorizări, parchet, faianță, balcon 
închis, bine întreținut, preț 1,1 miliarde, neg., 
telefoane 0745/302200, 0723/251498, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat, preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531: 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță, parchet laminat, lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• parchet, balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță, zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938,0721-268668.  
(Ag.lmob. 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, ăpometre, 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 î,H» 
mid. lei, neg. Tel. 211587. 0723/660160. 
0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona Gojdu, decomandate, contorizări, par
chet, repartitoare, preț 830 mii. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• zona Scărișoara, semidecomandate, conto
rizări, preț 670 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• urgent, zonă bună, dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• deasupra C£C.-ului, fără îmbunătățiri, 2 bal
coane. Preț=l,l mid. Tel. 0254/234401, 
0740232043. (Rubin’s Home)

• zona Bălcescu, turnuri, et, 2, superamenajat, 
ocupabil imediat. Preț: 810 mii. lei. Tel: 
0254/234.401,0740/232043. (Rubin’S Home)

• semidecomandate, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centralătermică preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Cantină etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță, ușă metalică instalații noi, 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0724/379377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Gării, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică bun de privatizare, preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 
Expert Hunedoara)

• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona gării, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(TinaTerra Mia Hunedoara)

• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă, gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. Telefoane 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)
• zona Bucegi, etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona BucegL fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică, 430 mit, 
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)
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• zona Artima, et. 3, ușă nouă, 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrală. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)
• zona <Sojdi centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• zonăEnițtită, plata imediat, tel. 215212 (Prima- 
Invest)

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

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

• semidecomandate, neamenajat, contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona piață, decomandate, parter înalt, balcon 
închis, centrală termică, parchet, zonă liniștită, 
parcare, preț 1,250 miliarde lei, negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, mochetă, gresie, faianță, se dă și 
mobilat, preț 1,6 miliarde lei, negociabil, tele
foane 0723/251498, 232808, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Proyaul, 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)
• urgent, et 2, ocupabil imediat, apometre, gaz
2 focuri, parchet nou, preț 720 mii. lei, tel. 
0722/564004 (Prima-lnvest)
• decomandate, 90 mp, balcon mare închis, 
zona Imp. Traian, boxă, garaj, parchet, gresie, 
faianță, preț 46.000 euro, negociabil, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Băfcescu, urgent, semidecomandate, et. 
intermediar, bloc cărămidă, modificat, preț 770 
mii. lei, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• zona piață, bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă, amenajat, 
lalcon 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 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță, st 80 mp, preț 1,5 mid. lei. 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmp lăr ie 
interioară din stejar, gresie+faianță, ocupabil 
imediat. Preț 1,45 miliarde, lei, negociabil. Tele
foane 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)
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• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 1,3 mid. 
lei. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)
• zona Creangă 2 băi, balcon, gresie, faianță 
parchet, interfon, preț 45.000 euro. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, et. intermediar, decoman
date, 2 băi, 2 balcoane, parchet, faianță reparti
toare. Preț 155 mid. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
• zona Bălcescu, s-dec, faianță, parchet, cen
trală termică. Preț 34.000 euro, negociabil., 
ocupabil imediat. Tel. 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. 
ROL/170.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)

• etaj Intermediar, decomandate, gresie, 
faianță, balcon închis, contorizări, repartitoare. 
Bălcescu. Preț 35.000 euro negociabil. Relații la 
tel. 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• f. urgent apartament cu 3 camere, in zona 
Dacia, etaj bun, bloc din cărămidă parchet, 
gresie, faianță, ușă metal, bine amenajat. Preț: 
800 mii. lei, negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tele
foane 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)
■ 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65m. Preț 40.000 
euro. Tel. 0254-234401, 0727740221. (Rubin's 
Home)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488 (TinaTerra Mia Hune
doara)
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488.  (Ti na 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei, etaj 2, convectoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță, parchet lamelar, centrală, ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mihal VrteazuL 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, 
convector, 750 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

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

• decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT, faian
ță gresie, preț 880 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)
• 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, Mărăștiul 
Nou, Dacia Cuza Vodă, Bălcescu, tel. 232080, 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, zonă centrală, contorizări, gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 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, 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. 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. Tei. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• decomandate, modificat, etaj intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță, gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 1,3 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Udo, dec., 100 mp, vedere in 3 părți, 2 băi,
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zona Dorobanți, 85 mp, contorizări, gresie, 
faianță parchet, termopan, mobilat frumos, 
boxă, 2 balcoane, 2 băi, preț 46.000 euro, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

• zona bdul. Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță, parchet, ocupabil imediat, preț 1,6 
miliarde lei, negociabil. Telefon 0745/253662. (Ag. 
Evrika)

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

• zona Dorobanți, 2 băi, gresie, faianță parchet, 
lavabil, preț 1.900 mid. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• zona Decebal, 2 băi, 3 balcoane hol central 
amenajat modern, centrală termică preț 46.000 
euro. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• zona Decebal, 2 băi, 3 balcoane, amenajări 
moderne, centrală termică, 110 mp, preț 46.000 
euro, tel. 231212,0740/013971. (Garant Cnsulting)
• 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 I et. 3, decomandate, greș ie+ fa
ianță modificări interioare. Preț 1,5 mid. nego
ciabil. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa oe Vis)
• in Deva, zonă bună, de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag.'Evrika)
• zona b-duL Decebal, et. 4/7, neamenajat. Preț 
1,6 mid. neg. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)

• 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 Hune
doara)

Vând case, vile (13)
• oferim spre vânzare case în Deva si împre
jurimi, în zone și la preturi diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika!)

■ zona Mărăști, 3 cam., living, buc., baie, CT, 
ST=600 mp. Preț 78.000 euro. Tel. 0254-234401, 
0740232043. (Rubin’s Home)

c Se convoacă adunarea generală a ASOCIAȚIEI SALARIAȚILOR 
O din SC CEREALCOM SA. Deva - în editate de acționar linie ai 
N societății, ta data de 09.06.2005, ora Ifl.MI 0n caz de lipsă 
\j cvorum, adunarea se amână pentru ziua următoare, la a^eaișți 

oră). la sediul societății, din Deva, str. Mihai tafcestsu, bloc S, 
_ sc. D, ap. 44, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi: • 
c I. Analiza pe Baza de bilanț a actMtă|fi SB MțESEgBH SA 
A Deva pe anul MH;
T 2. Aprobarea raportului anual al consiliului te atainistrape al 
Q asociației și a bilanțului contabil.
jț S. Diverse. s; , easso)

fl M M Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat
E 1/1 rJEIw I IliBX IM" I E’ încearcă variantele speciale contra cost.
“ " I I kl ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

• zona D. Cantemir, 4 camere, centrală termică 
110 mp, construcție 2002,1250 mp, terasă beci, 
curte betonată gradină posibilitate de extindere 
și mansardare, canalizare. Preț 7.5000 euro, 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, teren
■ 500 mp, ideală pentru sediu de firmă. Preț: 2,6 
miliarde lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mld„ 
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)
• 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 miliarde lei. Tele
foane 0722-566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+l, IMng de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băl, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

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

• zona centrul 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)

• casă, Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 
mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 
Expert Hunedoara)

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

• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

Vând case la țară (17)
• casă In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)

• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)

• foarte urgent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă, 
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. 
Telefoane 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, preț 500 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)

• 2 can, zona Sarmizegetusa, una cu 2 camere, 
hol, beci, grădină 12 ari, preț 600 mil. lei, a doua 
cu 3 camere, hol, bucătărie de vară grădină 12 
ari, preț 400 mil. 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)
• parcate da teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1.000 mp, 
front stradal 24 m, utilități, 20 e/mp. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

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

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

• Intravilan, DN 7, St=4760 mp, Fs=21 m, toate 
facilitățile. Preț=15 euro/mp. Tel.0254/234401. 
(Rubin’s Home)

• zona B«|an, ideale pt. construcție cabane sau 
case stil elvețian. Preț 3 euro/mp, neg. Tel. 0254- 
234401,0727756116. (Rubin’s Home)

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

• zona CălugărenL 1000 mp, toate utilitățile, 
front la două străzi. Preț 10 euro/mp, negociabil. 
Tel. 219470. (Multiprima)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane șl extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• la Intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă se vinde șl parcelat, acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)

• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită, 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• 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 poate 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 Sîntuhalm, 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, st 9.000 mp, front stradal 25 metri, la 
D.N. 7, între Sintandrei și Sîntuhalm. 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 ml, toate 
facilitățile, deosebit pentru garaje sau sediu 
firmă Preț45 euro/mp, sau schimb cu teren mai 
mare pentru casă. Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• zona Cinciș, 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 modern amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573: 
(Mimason)
• zona M. Eminescu, intrare din stradă gresie, 
faianță centrală termică termopane. Preț 
37.000 euro, neg. Telefon 219470. (Multiprima)
• st -100 mp, zona Eminescu. vad bun. Preț
40.000 euro. Posibil variante. Tel. 0720/06201- 
0723/419974. (Casa Grande) j
• st - 420 mp, zona Dacia, preț 65.000 euro. 
Posibil variante rate. Tel. 0720/06201^ 
0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)
• se vinde fermă zootehnică, teren aferent 5 ha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic,1 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, preț 5,5 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. Tel. 235208,0721/985256, 
0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată, Duiliu 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)
• caut ap. 2 camere, mobilat (nemobilat), pe ter
men lung, pentru străini. Ofer prețul la vedere. 
Tel. 224296,0788/361782. (Garant Consulting)

• ofer apartament 3 camere zona Eminescu, 2 
băi, 2 balcoane, mobilat și utilat ultramodern, 
centrală termică. Preț 350 euro/lună Tel. 231212, 
0740013971,(Garant Consulting)

• ofer apartament 2 camere, Kogălniceanu, 100 
euro/lună contorizări. Preț 100 euro/lună 1 el. 
231212,0740013971. (Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere ultracentral, renovat recent, 
mobilat și utilat modern, 150 euro/lună tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere, zona Gojdu, renovat și 
utilat, 150 euro/lună tel. 231212, 0740/01397.’ - 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere zona Dacia et. intermedia’; 
mobilat, 70 euro/lună tel. 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Dacia, nemobilat, contorizări, etaj intermediar, 
70 euro/lună. Tel, 253588, 0722/624091. (Casa 
Grande)
• Ofer spațiu comercial pt. birouri, str. Horea 
mobilat, CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/mp, 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)

• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, etaj 1, zonă ultacentrală preț 300 
euro/ lună neg., telefon 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 Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu, mo
bilat și utilat, contorizări. Preț 100 euro/lună Tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting) .
• ofer apartament 2 camere, mobilat, aragaz, _ 
frigider, zona Mihail Kogălniceanu, preț 13 
euro/lună neg., telefon 0742/290024. (Primi 
Invest)
• o cameră mobilată în regim hotelier, cu baie, 
în Deva, 700.000/zi, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
zona piață, parter, 150 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

• 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. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• 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)
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Vând ap. 2 camere (03)

• amenajat modem (recent), parter, preț 750 
milioane lei. Tel. 0723/507169.
• apartament 2 camere și garsonieră, Deva, . 
zona Gării, preț pentru fiecare 680 milioane lei. 
Tel. 0720/437889.
• decomandate, bloc cărămidă, Deva, parter, j 
ap. 1, bl. 28, Minerului, îmbunătățiri, preț nego
ciabil, fără intermedieri. Tel. 0766/790296.
• decomandate, centrală termică, boxă, etaj 
intermediar, zona Bălcescu, preț820 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0724/000903.
• decomandate, contorizări apă și gaz, bloc de 
cărămidă, multiple îmbunătățiri, etaj 1, vedere 
la stradă, preț negociabil, Deva, Minerului, bl. 28, 
ap. 45. Tel. 0723/933333.
• decomandate, Deva, zonă centrală etaj 2, 
balcon mare, închis, parchet, complet conto- 
rizat, 56 mp, preț 30.000 euro. Tel. 0726/710903.
• decomandate, etaj 3, Cuza Vodă, modificat, 
ușă nouă contorizări, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
0723/507169.
• Deva, Al. Armatei, bl. 2, parter, preț 750 mili
oane lei, negociabil. Tel. 224182,0723/499284.
• etaj 1, zona Bejan, preț 560 milioane lei. Tel. I 

0723/507169.
• etaj 1, zugrăvit lavabil, contorizări totale, preț 
570 milioane lei. Tel. 0723/507169.
e etaj 3, Dacia, lângă Banca Transilvania, preț 
600 milioane lei. Tel. 0723/507169. i
• etaj intermediar, decomandate, centrală 
termică, balcon închis, zona Bălcescu, peț 880 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/841218
• Hunedoara, etaj 1, centrală termică în 
garanție, gresie, faianță parchet, instalații noi, 
ușă metalică, balcon mare închis, ocupabil 
imediat, preț 720 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/972981,0741/077821.
• In circuit, etaj 1, Dacia, baie cu geam, 2 focuri 
gaz contorizat, apometre, ușă metal, balcon în
chis cu cămară, ocupabil imediat. Tel. 
0722/585819.
• parter, str. Eminescu, amenajat, pentru locuit 
sau spațiu comercial, preț 20.900 euro. Tel. 
0723/335189.
• parter, zona Dacia, bl. 35, bun pentru spațiu 
comercial, preț 1.250.000.000 lei, negociabil. Tel. 
0727/779402.
• semidecomandat!*  zona împăratul Traian, 
fără îmbunătățiri, contorizări, preț 900 milioane > 
lei. Tel. 215113,0745/159608.

• transport marfă local și interurban cu 
camion acoperit de 3,21 util, 36 mc. dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611.0740/953297.

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, zonă liniștită plata imediat. Tel. 
215212.

Vând ap. 3 camere (05)
• 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, 2 balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă 
centrală preț36.500 euro.Tel. 228615.

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală preț 1,320 mid. lei. Tel. 
228615.
• decomandate, hol central, contorizări, balcon | 

închis cu termopan, mobilă dormitor nouă ocu
pabil imediat, preț 1,030 mid. lei. Tel. 
0749/210780.
• decomandate, îmbunătățiri, modificări, 
contorizări, hol central, Al. Păcii, etaj 2, preț 
43.000 euro. Tel. 0741/154394.
• transformat in 2 camere, etaj 2, Dacia, I 

ocupabil imediat, preț negociabil. Tel. 
0740/210780.
• urgent, 2 apartamente a 3 camere semideco- 
mandate și unul 2 camere, ocupabile imediat, 
etaje intermediare, amenajate, contorizări, zona 
Dacia. Tel. 0722/585819.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, hol mare, etaj 1, centrală ter- 

> mică 2 băi, 2 balcoane, (unul închis), bucătărie
modificată parchet, gresie, faianță multiple 
posibilități de modificare. Tel. 0788/497895.

Vând ap. 5,6 camere (09)
• semidecomandate, zonă ultracentrală conto
rizări, instalații sanitare noi, preț 690 milioane lei. 
Tel. 215113,0745/159608.

Vând case, vile (13)
• 2 camere, bucătărie, baie, cămară, hol, 2 curți, 
grădină 3,5 ari, cu acareturi, str. Grivița, nr. 31, 
preț 1,2 mid. lei. Tel. 236510.
• casă (vilă) P+M, nouă Șoimuș, apă și gaze, 4 
camere, bucătărie mare, garaj, 2 băi, 2 beciuri, 
terasă living, grădină preț negociabil. Relații tel. 
225046,0727/934959.
• schimb casă și grădină 3230 ari, în Simeria, cu 
garsonieră plus diferență etaj 1, în Deva sau 
Simeria, zonă frumoasă. Tel. 0743/426476, orele 
12 • 16.

Vând case de vacanță (15)
• construcție 2002. D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)
• 3 camere, baie, bucătărie, sobe deteracotăpe I 
gaz, canalizare, în Păuliș Lunca, pret36.000 euro. 
Tel. 0745/367893.
• 4 camere, bucătărie de vară dependințe, i 
grădină teren arabil, pomi fructiferi, viță de vie, I 

preț 23.000 euro, negociabil, in localitatea 
Lăpugiu de JOS. Tel. 232191,0723/082388.
• 4 camere, bucătărie, cămară pivniță coridor, 
fântână curte, grădină 1500 mp, cu pomi fruc
tiferi, în Dobra, Str. Gării 6, preț 900 milioane lei. 
Tel. 212406,283132.
• casă cu grădină, în Pricaz, Str. Principală nr. 
151. Relații la tel. 211670.

CURSURI INSPECTOR
RESURSE UMANE

S.C. Orema Manage
ment SRL Deva Isocietate 

acreditată de Ministerul 
Muncii și Ministerul Educației) 

organizează cursuri de 
specializare pentru inspectori 
resurse umane. Informații la 

tel. 07227534697, 
0723/793457. 12442S|

Vând garsoniere (19)
• cartier Dada, bl. 4, etaj 1, contorizări, ocu- 
pabilă imediat. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
230592,0723/807419.
• cartier Dada, parter, contorizări, repartitoare, 
parchet laminat, gresie, faianță ocupabilă ime
diat, preț 550 milioane lei. Tel. 0745/356077, 
220579.
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, bal
con închis, suprafață peste 35 mp, zona Artima. 
Tel. 227542 seara.
• confort 1, decomandate, suprafață peste 35 
mp, bucătărie, baie, balcon închis, bdul. Decebal, 
bl. 15. Tel. 0743/985871.
• decomandate, 27 mp, etaj 2, zona Gojdu, preț 
670 milioane lei. Tel. 0740/210780.

• Deva, zonă bună cameră bucătărie, hol, baie, 
parchet, faianță gresie, contorizări, urgent, preț 
515 milioane lei, negociabil. Tel. 0720/437889.
• vând sau schimb garsonieră mobilată și uti
lată, centralătermică, gresie, parchet, lambriuri, 
în Simeria, zonă centrală cu ap. 2 camere plus 
diferență. Tel. 0746/940626,0745/343093.

Vând terenuri (21)
• 1200 mp teren intravilan grădină 20 x 60 mp, în 
localitatea Totești - Hațeg, lângă școală, preț 
12.000 lei mp, negociabil, acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură, ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. TeL 
212272,0723/732560.
• 700 mp teren, fs 13 m, Deva, str. N. Tonitza, 
preț negociabil. Tel. 218399.
• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz. apă, 
canalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• Intravilan Deva, str. Prelungirea Vulcan, la 
vișini, 5700 mp, linie telefonică, curent, se vinde 
și parcelat, preț 18 euro/mp. Tel. 0741/138535, 
0723/507236.
• intravilan, 400 mp, cu toate avizele necesare, 
zona piață, preț negociabil. TeL 0723/507169.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană, 510 mp, fs 12 m, preț 100 
milioane lei, negociabil. Informații, Leșnic, nr. 
122, tel. 0744/568995.
• intravilan, Băda, 2000 mp, cu utilități în apropi
ere și apartament 2 camere decomandate, par
ter, bun pentru privatizare, 1.200 mid. lei, nego
ciabil, 0723/686162.
• intravilan, in Băcia, vizavi de Sartex, 3800 mp, 
preț 3 euro/mp, facilități apă curent, gaz, 
canalizare. Tel. 0742/388452.
• intravilan, in Simeria, zona Marmura, 15 ari, 
acces la curent, apă și gaz, preț 10 euro/mp. Tel. 
0745/343093.
• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt 1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poarta, 
preț 9 euro mp. Tel. 220269, după ora 16, sau 
0746/029058.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită, parcelabil, la 3 km de 
Hunedoara, 10 euro/mp. Tel. 0723/005657.
• loc de casă în Mintia, 550 mp, preț 10 
euro/mp, negociabil. Tel. 236464.

Vând locuri de veci (23)
• vând loc de veci, amenajat, în cimitirul din str.
Eminescu. preț negociabil. Tel. 215264,240854.

Vând spații comerciale (25)
• foarte urgent, la stradă zona Eminescu, ocu
pabil imediat, amenajat, alee betonată, ușă și 
geam termopan, bucătărie, baie, hol cu gresie și 
faianță. Tel. 0722/585819.
• ilia, str. M, Viteazul, bl. A, parter, 125 mp, ac
tual funcționează sediul CEC, preț 800 milioane 
lei, negociabil. TeL 0723/573825.

Vând alte imobile (27)
• vând două chioșcuri alăturate, din aluminiu, 
amplasate în piața Micro 2, Orăștie, cu vad 
comercial bun. TeL 0744/597783.
• vând hală cu anexe, teren aferent 2068 mp, șo
seaua Deva ■ TM sat Lăpușnic. Tel. 0723/573825.

Imobile chirii (29)
• caut apartament 2 - 3 camere mobilat, pentru 
străini. Tel. 227542 seara, 0741/154401.
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, suprafață 35 mp. Tel. 0745/362858.

• caut pentru închiriat apartament 2 
camere mobilat și garaj, zonă centrală Tel. 
230280,0745/529058,0723/014412.

S.C. EUROCONSULT S.R.L. ARAD ■ filiala deva 
lichidator al S.C. SIMAKO PRODINVEST S.R.L

~ÎN FALIMENT" 
ORGANIZEAZĂ UCITAPE

ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI DIN PATRIMONIUL DEBITOAREI:
- TEREN în suprafață de 518 mp: 40.000.000 lei+TVA
*• TEREN în suprafață de 532 mp: 65.000.000 lei + TVA

Licitațiile vor avea loc în zilele de 10 iunie 2005, ora 13,14 iunie, 17 iunie și 21 iunie 2005. ora 
13:00, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Kogălniceanu nr.4, et. 1, cam.18, jud. Hune
doara. Informații privind achiziționarea caietului de sarcini și detalii despre bunuri se obțin la 
sediul lichidatorului sau la tel.: 0254/231.279,0745/327932.
Persoană de contact: Ghergus Dan (24628)

telverde pentru
ȘOMERII HUNEDORENI

EȘTI ÎN CĂUTAREA UNU! LOC DE MUNCĂ ?

APELEAZĂ GRATUIT NUMĂRUL DE TELEFON 

0800822228
pus la dispoziție de către A.J.O.F.M. Hunedoara, în 
fiecare zi lucrătoare între orele 8:30 și 16:30

Roți obțino informați: Uesspro:
- cum să-ți găsești un loc de muncă:
- cum să beneficiezi de informare și consiliere 

profesională:
- prevederile legislative din domeniul muncii; 
măsurile active de combatere a șomajului;

- medierea muncii;
- consultanță și asistență pentru începerea unei activități 
independente sau pentru inițierea unei afaceri;

- stimularea mobilității forței de muncă:
_ restnic.furarea întreprinderilor. (24587]

• concesionez închiriez) pământ, ideal 
pentru activități comerciale, construcții 
hale, pe termen lung 10 - 20 ani, 4016 mp cu 
deschidere 20 m, vizavi de restaurantul 
Alaska, în spatele Petrom, cu acces direct 
din DN7 Deva. TeL 0745/698105.

• închiriez apartament 2 camere, totul conto
rizat, semimobilat, amenajat modern, preț 130 
euro/lună plus garanție. TeL 0723/507169.
• închiriez apartament, 2 camere, semimobilat, 
amenajat modern, preț 140 euro/lună plus 
garanție. Tel. 0723/507169.

Închiriez casă de vacanță în stațiunea 
Geoagiu-Băi, preț convenabil. TeL 241044, după 
ora 17.
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată, tv, 
aragaz, frigider, contorizări, zona Dorobanți, preț 
100 euro. Tel. 0742/290024.
• ofer pentru închiriat garsonieră, Deva, zonă ul
tracentrală etaj 1, complet mobilată contorizări, 
preț 100 euro/lună plus avans 2 luni. Tel. 
0726/710903.
• ofer pentru închiriere apartament, 2 camere, 
Deva, complet mobilat, 100 euro/lună. Tel. 
0722/564004.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere mo
bilat, zona Dacia, preț 80 euro. Tel. 0741/154401.
• ofer spre închiriere o cameră la casă în Deva, 
pentru persoană fără vicii. Tel. 231294.
• societate comercială caută pentru. închiriat 
spațiu comercial sau casă în comuna Dobra. 
Relații latei. 0741/196562.

Imobile schimb (30)
• schimb apartament 3 camere decomandate, 
etaj 1, zonă centrală cu apartament 2 camere, 
etaj 1-2. Tel. 228615.

Auto românești (36)
• cumpăr Dacia Solenza Diesel, puțin rulată, 
unic proprietar, preț la vedere. Tel. 0723/335189.

• vând Are 243 D, motor Brașov plus remorcă 1,5 
t, stare bună, acte la zi, preț 99 milioane lei. Tel. 
0723/335189.
• vând Dada 1310 break, 5 trepte, stare foarte 
bună vt 2007, af 1988, preț 1200 euro, negociabil. 
Tel. 0744/700235,219780.
• vând Dada papuc 1305, af 1997, alb, 2 locuri, 
preț negociabil, Deva, str. Imp. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.
• vând Dada 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 Oltdt, af 1989, stare tehnică și estetică 
foarte bună taxe la zi, vt 2007, preț negociabil și 
avantajos. Tel. 214098,0726/305098.
• vând Super Nova model Confort, af 2002, 
vopsea originală din fabrică metalizat. Tel. 
0745/789789.

Microbuze. Dube (38)
• vând microbuz Mazda E 2200,11 locuri, af 1988, 
preț negociabil, Deva str. imp. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând autoincărcător Wola L34, automacara 
ADK 125 și autospecială R10215 LEA, preț nego
ciabil. Informații tel. 0745/778626.
• vând tractor chinezesc 18 CP, cu plug și 
container, preț 95 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/915313.
• vând tractor U445 cu cabină pornire la cheie, 
tel. 0723/154240.

Moto-velo (41)
• vând bicicletă pentru copil 3 ■ 5 ani, stare 
foarte bună preț 650.000 lei. Tel. 221431, seara.

Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, cu cameră și 
jantă de dimensiunile 975/18, cutie viteze și un 
electromotor, ambele Dacia, Telefon 221431, 
seara.
• vând punte față DT445, plug două brăzdare 
pentru U445 și două cauciucuri, 11,2/28 U445. TeL 
0723/154240.

Garaje (43)

• Închiriez garaj, zonă ultracentrală str. 
împăratul Traian, cu apă curentă canali
zare la drumul principal, în spatele Spi
talului Deva TeL 0745/698105.

I I

• închiriez pe termen lung garaj, în Deva. str. I.L 
Caragiale, bl. 9, sc. 5, ap. 44. Tel. 213671.
• ofer spre închiriere pe termen lung garaj, 
situat în zonă centrală Tel. 215202, între orele 17 
-22.

Mobilier și interioare (47)
• vând bufet sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime de cca 100 de ani, stare 
ireproșabilă. Tel. 212272,0723/732560.

• 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 geam de 2000x1300 și geam de 1600x1300 
cu sticlă dublă și rolete maro, noi, preț 5 
milioane lei. Tel. 0723/016273.
• vând uși interior și geamuri, în stare bună, 
preț negociabil. TeL 0766/464375.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 6,5 milioane lei, 
650 lei noi, un an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu și fără 
abonament, montarea și deplasarea in
cluse în preț. Informații tel. 0723/481776 sau 
0745/840474.

• vând deck stereo Akai, audiție ireproșabilă, 
frâne bicicletă Weinnman, elvețiene, trape 
cursieră inox. Tel. 0720/437889.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând laptop Toshiba, 120 MHz, 80 M RAM, HDD
3 GB, CD ROM, Modem, FDD extern, lan, cu 
geantă, preț 210 euro. Tel. 0722/469101.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cort pentru 4 persoane, preț negociabil. 
Tel. 227967.
• vând fustă piele, lungă nr. 50, preț 1 milion lei, 
vestă piele, nr. 50, 700.000 lei, covor persan 
manual 3/2,6 milioane lei, reșou voiaj, 150.000 
lei.. TeL 234076.

Materiale de construcții (53)
• vând cărămidă din demolări, 6000 duc., preț 
5000 lei bucata. Tel. 0723/335189.

Electrocasnice (56)
• vând congelator Arctic, stare foarte bună.Tel. 
221431, seara.
• vând ladă frigorifică, 4 sertare, preț 3 milioane 
lei, negociabil. Tel. 233166.
• vând ladă frigorifică, 5sertane, preț3milioane 
lei, negociabil. Tel. 227452.
• vând mașină de cusut marca Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând mașină de cusut Singer, stare de 
funcționare perfectă, preț 4 milioane lei. Tel. 
213908.
• vând mașină de cusut Singer, televizor Sport 
alb-negru, radiocasetofon auto și inel aur cu 
briliante, de damă, acte doveditoare, stare 
perfectă toate. Tel. 0724/320284.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând fân de grădină cosit și necosit, la 3 km 
de Hunedoara. Tel. 0723/005657.
• vând 10 familii de albine, cu recoltă de miere, 
preț negociabil, Ilia, Str. Libertății, nr. 92, tel. 
0727/951357.
• vând pești exotici la preturi foarte avanta
joase. Tel. 0727/592599.
• vând porcușori de Guineea, diferite mărimi, 
preț bun. TeL 0744/546801.0254/712274.

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

Altele (61)

Adunarea Generală a Acționarilor
S.C APAPROD S.A. DEVA anunță 

organizarea concursului de selecție pentru 
ocuparea postului de DIRECTOR GENERAL.
Concursul constă în selecția ofertelor candidaților, care 

vor cuprinde propuneri privind realizarea principalilor indi
catori ai societății cu cheltuieli minime, precum și 
îmbunătățirea acestora printr-un management performant.

Condiții specifice:
- studii superioare de lungă durată;
- vechime minimă în funcții de conducere - 5 ani.
Concursul de selecție va fi organizat la sediul S.C 

APAPROD S.A. DEVA, în ziua de 22.06.2005.
Ofertele candidaților, împreună cu dosarele care cuprind 

actele necesare înscrierii (carte de identitate, diplomă de 
licență copie și original, copie carnet de muncă, curriculum 
vitae, alte acte care dovedesc absolvirea unor cursuri sau 
programe de specializare sau perfecționare) vor fi depuse fa 
Compartimentul Resurse Umane al S.C. APAPROD S.A. 
Deva, pănă la data de 20.06.2005.

Relații suplimentare la tel. 222345, int. 109. (Z46Z4)

SC TOMAS JUNIOR SRL, prin lichidator SC „B&C 
Lichidator” SRL DEVA, vinde din stoc următoarele:

- alcool etilic rafinat

- alcool tehnic rafinat

Vânzarea se face pe bază de selecție de oferte, iar persoanele interesate sunt 
rugate a și depune ofertele de cumpărare, până la data de 20.06.2005. la sediul 
lichidatorului din Deva, str. A. Vlaicu, nr.25, de unde se poate obține și caietul 
de sarcini.

^^tformații suplimentare la telefoanele: 0745/625.653 sau 0766/582.908.

Familiile Groșan și Flore sunt alături de verișoara lor 
Iacob Rodica din Burjuc, în aceste grele momente prici
nuite de trecerea in neființă a fiicei sale

CRISTINA
Dumnezeu să o odihnească!

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

• vând ceas de mână elvețian Longiness, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 170 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.
• vând set Arcopal Franța, preț 1.800.000 lei, 
tacâmuri la geantă Diplomat, 12 persoane, preț 
1.800.000 lei, vestă piele nr. 50,600.000 lei, fusta 
piele nr. 50,1 milion lei, tel. 234076.
• vând țuică de măr întoarsă 60 de grade, preț 
80 000 lei/l, și familii de albine, 150.000 rama. Tel. 
0742/418317.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Giurgiu loan Marin, din Brad. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mureșan lulia Codruța. Se declară nul.
• pierdut certificat de înregistrare al SC Lara ■ 
Schily SRL Hunedoara, bdul Corvin, nr. 16/110. Se 
declară nul.

Licitații (64)
• societate comercială scoate la licitație publică 
autoturism BMW 320 D, la sediul firmei. în caz de 
nevânzare licitația se va repeta în fiecare zi de 
marți, până la vânzare. Relații latei. 0722/334411.

Apeluri (65)
• căutăm o familie de pensionari pentru a avea 
grijă permanent de o gospodărie la tară, condiții 
avantajoase. Tel. 229611,0740/953297.

Solicitări servicii (71)
• coordonator Avon caut colaboratori serioși 
pentru a deveni reprezentanți Avon, premii, 
Câștig nelimitat. Tel. 0722/375315,222902.

• vrei să câștigi înte 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria. Nu vei regreta.

Prestări servicii (72)

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

• execut mobilier la comandă din pal mela- 
minat. Tel. 213459.

• Fundația Mundi Hunedoara - Deva orga
nizează cursuri de caTificare in meseriile de: 
operator producție radio-tv, operator cal
culator, ospătar, lucrător in comerț (vânză
tor), laborant apă Diplomele emise de Mi
nisterul Mundi sunt recunoscute și peste 
hotare. înscrierile se fac până la 10 iunie. 
Relații la teL 216138, 0722/358138, 
0740/211775.

• fitness, vibromasaj, saună instructor auto
rizat și ambient plăcut la Sala de aerobic din 
incinta Fundației de Tineret de lângă restau
rantul Bachus. Relații latei. 221404.

• reflexoterapeut execută masaj reflexo- 
gen, la domiciliul clientului, pentru tratarea 
afecțiunilor: sinuzită, circulație sanguină, 
diabet, digestie, tiroidă, nutriție, ginecolo
gice, anexite, spondiloză lombosciatică. 
Tel. 0722/756092.

L

• huse auto pentru Logan, Solenza, Renault Cli 
Scenic, Megan, Twingo, fotolii, uși capitonat 
colțare, Deva, Micul Dalas, Str. Florilor, nr. 1. te 
0727/756681.
• ofer servicii de calitate pentru reparare 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.

• SC Optimedia SRL execută industrial 
tâmplărie pvc și geam termopan cu argon 
de cea mai bună calitate, Performanțefe 
sunt realizate de roboți industriali tfin 
tehnologia de asamblare a autoturismelor 
Iso 9001/2000. Oferim plasă de Insecte cu 
balamale, gratuit Reducere 20 % luna iute. 
Deva, M. Eminescu, BL C80, teL 0254/232969, 
0724/575023; Hunedoara, Lipscani, nr. 1, teL 
0254/718314,0723/025015.

• Test Flag SRL organizează testarea 
cunoștințelor de utilizare a calculatorului. 
Eliberăm permisul de conducere a calcula
torului (ECDL). Reduceri în lunile iunie și 
iulie (20%). Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 
A, (Clădirea Cepromin), etaj 2, camera 221. 
Tel. 0254/212070, fax 0254/218111.

• SC Vyctorian SRL produce și vinde bcu 
(similar bea, tehnologie italiană la prețul 
de 2400.000 fei/mc, TVA Indus), Hațeg, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 7 (fostul CLF). TeL 
0254/770855,0723/350500.

j

• transport mobilă electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc. Tel. 225578, 
0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm ospătari, barman, ajutor de 
bucătar pentru restaurant - bar. informații 
tel. 0721/450641 sau 0726/879589. Asigurăm 
carte de muncă

• 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.

• economist, 37 ani, doresc colaborare în 
domeniul financiar- contabilitate, orice tip 
de societate, posed calculator și program 
contabilitate. Tel. 0720/010401.

• Optică medicală cu extindere la nivel na
țional angajează optometrist, medic oftal
molog și agenti vânzări cu experiență in 
domeniu, fax 021/3355553. TeL 0788/133594.

• pensiune angajează ospătarță). cunos
cător de limbă engleză, pentru servit micul 
dejun; program redus, orele 7-10. Relații teL 
0721/205285.

• producător băuturi alcoolice angajează 
pentru județul Hunedoara agent dezvoltare 
■ distribuție. Condiții: studii medii/supe- 
rioare, permis cat B, disponibilitate 
deplasări in țară CV la fax 0237/228225.

__________________________________________

• SC Danielle Company SRL, cu sediul in 
Deva, Str. Rândunică nr. 6, angajează trico- 
teri pentru mașini de tricotat Relații la tele
foanele 0254/206094, 206196, 206195, 
0721/205011.

• Acum aveți șansa unei cariere cu câștiguri 
financiare deosebite pentru dumneavoastră. 
Ocazie excelentă de serviciu suplimentar 
folosind o mică parte din timpul liber. Tel. 
0746/054005.
• societate de consultanță angajăm jurist fără 
experiență. TeL 0254/212221

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

• societate comercială angajează secre
tară, cunoscătoare limba germană 
inspector de personal și contabil. CV-urile 
se depun până în data de 13 iunie 2005 la 
sediul din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 241. 
Tel. 231870,0742/188479.

• SC Rombiz Impex SRL magazin elec
tronice și electrocasnice angajează pentru 
punctul de lucru Orăștie, șef magazin, 
referent rate, consilieri vânzări. Relații și 
CV-uri la fax 0264/412600, teL 0726/745414

I
SC CORA SA Hunedoara 
organizează, în data de 16.06. 
2005 ora 10.00, licitație publica 

in scopul vânzării 
Complexului Comercial TOSCA 

din Hunedoara.
Informații și caretul de sarcini 

se pot obține la tel./fax: 
0254/712244,0721/247078, 

Grecum și la punctul de lucru din 
. unedoaro, o-dul Traian, nr. 49. 
In cazul neadjudecării licitația se 

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

1 (24584)
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PE SCURT Prima hartă cu America
• Zeci de răniți. Un cutremur de 5,7 gra
de pe scara Richter produs ieri în provincia 
Bingol, din estul Turciei, a provocat rănirea 
ușoară a 37 de persoane, a anunțat guver
natorul provinciei.

• Internat. Michael Jackson a fost spitali
zat duminică timp de aproximativ două ore, 
pentru dureri dorsale, revenind ulterior la 
reședința sa de la Neverland.

Estul Georgiei sub apă
Tbilisi (MF) - Regiunile din estul Georgiei 

au fost grav afectate de ploile abundente care 
au căzut în ultimele două zile, mai multe 
râuri ieșind din matcă, relatează Itar-Tass.

Inundațiile au provocat distrugerea mai 
multor poduri din regiune, câteva sate din 
zonele Telavi, Akhmeti și Tianeti rămânând 
complet izolate. Zeci de case au fost inun
date și mai multe sisteme de irigație au fost 
complet distruse. Câmpurile și viile din 
regiune au fost, de asemenea, inundate, iar 
sute de animale au murit înecate.

Potrivit primelor estimări, nu s-au înre
gistrat victime, dar valoarea pagubelor de
pășește două milioane de dolari.

■ Scoasă la licitație, 
harta este estimată la 
500.000 până la 
800.000 de lire sterline.

Londra (MF) - Prima hartă 
geografică pe care America e 
numită astfel, și care este de 
asemenea prima reprezentare 
imprimată a Pământului ca 
glob, va fi scoasă la licitație 
mâine de casa Christie's.

Documentul datează din 
1507, adică la 15 ani după des
coperirea lumii noi atribuită 
lui Gristofor Columb. Harta 
distinge America de Nord de 
cea de Sud și menționează 
pentru prima oară Oceanul

Infanta Cristina are o fet'tă
a

■ A noua pe linia succe
siunii la coroana spani
olă, ea nu va avea titlul 
de Alteță Regală.

Barcelona (MF) - Infanta 
Cristina, a doua fiică a rege-

Șase minute 
de mișcare

Toronto (MF) - Șase 
minute de activitate fizi
că intensă pe săptămână 
fac la fel de mult bine să
nătății ca șase ore, potri
vit unui studiu canadian.

Oamenii își pot reduce 
ședințele de activitate fi
zică de la două ore pe zi 
de câte trei ori pe săptă
mână la câte două minu
te pe zi, susțin cercetă
torii. Cele două minute 
presupun pedalatul vigu
ros pe o bicicletă medici
nală, în patru reprize de 
câte 30 de secunde.

Este posibil însă ca ce
le șase minute pe săptă
mână să nu le fie de folos 
decât persoanelor care 
sunt deja într-o formă fi
zică acceptabilă și să nu 
îi ajute prea mult pe cei 
cu probleme de greutate.

ii dă în 
judecată 
Los Angeles (MF) - 
Jurnaliștii care reali
zează interviuri cu 
Angelina Jolie despre 
cel mai recent film al 
acesteia au fost ame
nințați că vor fi dați 
în judecată dacă îi 
pun acesteia întrebări 
personale.
Reporterii care 
doresc interviuri cu 
Jolie despre „Mr and 
Mrs Smith", în care 
joacă și Brad Pitt, 
semnează înainte 
contracte prin care 
se declară de acord 
să nu pună întrebări 
legate de viața ei 
personală. în cazul în 
care jurnalistul face 
totuși acest lucru, 
Jolie își rezervă drep
tul de a pune capăt 
imediat interviului.

Familia regală la spital (Foto epa)

Russell Crowe a fost arestat

Pupi își arată dragostea față de frățiorul 
ei de câte ori are ocazia, dar mai ales după 
o repriză de joacă. (Foto: fan)

■ Actorul a fost acuzat 
de vătămare corporală 
pentru că a lovit un om 
cu telefonul.

New York (MF) - Actorul 
Russell Crowe a fost arestat 
la New York și acuzat de vă
tămare coporală, după ce ar 
fi aruncat un telefon care l-a 
lovit pe un angajat al hotelu
lui unde stătea, transmite si- 
te-ul CNN.

Potrivit polițiștilor, actorul 
originar din Noua Zeelandă 
urma să fie dus în fața unui 
tribunal penal din Manhattan 
în cursul zilei de luni.

„Era supărat pentru că nu 
reușea să obțină o legătură te
lefonică cu Australia”, a spus 
sergentul Michael Wysokows-

Un nou vaccin pentru maimuțe
Robotul Opportunity 
este gata de drum

Washington (MF) - Robotul american 
Opportunity, care se împotmolise pe nisipu
rile de pe Marte, s-a eliberat și se poate de
plasa din nou, a anunțat NASA.

Robotul Opportunity a început să aibă 
primele dificultăți în data de 26 aprilie, când 
încerca să traverseze o dună. Inginerii 
agenției spațiale americane au recreat în 
laborator condițiile în care se afla robotul, 
pentru a găsi cea mai bună strategie de eli
berare a acestuia.

în weekend, informațiile trimise de Op
portunity au confirmat că manevrele de 
eliberare coordonate de la sol au reușit și 
robotul se poate deplasa din nou. NASA a 
anunțat însă că studiază cu atenție zona 
unde se află robotul, înainte de a stabili 
traseul acestuia.

■ A fost creat de ameri
cani și canadieni împo
triva transmiterii maladi
ilor Ebola și Marburg.

New York (MF) - Cercetă
tori americani și canadieni 
au descoperit un nou tip de 
vaccin care împiedică trans
miterea maladiilor Ebola și 
Marburg la maimuțe, scrie 
New York Times. Imunizarea 

Pacific. Se cunosc patru e- 
xemplare ale acestei hărți, cel 
scos la licitație la Londra fi
ind descoperit de un amator 
european în colecția sa, după 
ce a citit un articol din presă 
pe această temă.

Harta este rezultatul efortu
rilor ducelui de Lorena, Rene 
al II-lea, care a reunit în 1505 
un grup de savanți la mănăs
tirea Saint-Die din Munții 
Vosgi pentru a actualiza o 
hartă a planetei, moștenită de 
la grecii antici. Cartografii 
conduși de germanul 
Waldseemuller dispuneau de 
o traducere în franceză a 
însemnărilor de călătorie ale 
lui Vespucci.

lui Juan Carlos al Spaniei și 
a reginei Sofia, a adus pe lu
me o fetiță, duminică, la cli
nica Teknon de la Barcelona, 
au anunțat surse apropiate 
familiei regale. Bebelușul s-a 
născut la ora locală 16:30 și e 
sănătos, ca și mama lui.

Copilul infantei Cristina e 
cel de al șaselea nepot al cu
plului regal spaniol. Căsăto
rită în 1997 cu un fost jucător 
de baschet, Inaki Urdangarin, 
infanta Cristina are deja trei 
băieți: Juan Valentin, Pablo 
Nicolas și Miguel. Infanta Ele
na, căsătorită cu Jaime de 
Marichalar, are și ea doi co
pii: Felipe Juan Froilan și 
Victoria Federica.

Următorul copil este aștep
tat în familia regală spaniolă 
în noiembrie. Va fi primul 
copil al prințulului Felipe și 
al Letiziei Ortiz și va avea 
titlul de Alteță Regală. Cei doi 
au revenit duminică dintr-o 
călătorie oficială în Japonia.

Crowe a fost dus la secție (Foto: epa)

ki. „A aruncat cu telefonul în- 
tr-un angajat, lovindu-1 în față 
și provocându-i răni ușoare”.

Incidentul s-ar fi întâmplat 
luni dimineața la Hotelul Mer
cer de la New York. Victima 
a fost dusă la spitalul St. Vin

maimuțelor reprezintă un pas 
esențial în procesul de pro
ducere a vaccinurilor pentru 
oameni.

Cele două vaccinuri, unul 
pentru febra hemoragică Mar
burg și altul pentru Ebola, 
s-au dovedit eficiente de 100% 
intr-un experiment efectuat 
pe 12 maimuțe. Maimuțele ca
re au primit doar o doză de 
vaccin, iar apoi au fost injec
tate cu o doză mare din virus,

Nicoleta
Născută in zodia 
Săgetător, îi 
plac sportul și 
distracțiile.

(Foto: Traian Mânu)

cent, iar Crowe la secția de po
liție, unde a fost acuzat de vă
tămare corporală.

Crowe se afla la New York 
pentru a-și promova cel mai 
recent film, „Cinderella Man”, 
despre viața campionului de 

nu s-au îmbolnăvit. Virusul 
Marburg și cel al Ebola sunt 
în strânsă legătură, ele de
clanșând, atât la maimuțe, cât 
și la oameni, afecțiuni care 
pot provoca moartea în de
curs de o săptămână.

Pentru nici una dintre aces
te boli nu există vaccinuri 
sau tratamente, iar rata mor
talității la oameni depășește 
în unele cazuri optzeci - no
uăzeci la sută. 

box James J. Braddock, care 
a început să ruleze în Statele 
Unite la sfârșitul săptămânii 
trecute.
Are antecedente

Crowe nu este la primul in
cident de acest gen. La ediția 
din 2002 a Premiilor BAFTA 
de la Londra, el a recunoscut 
că a fost violent și s-a compor
tat „nerezonabil” cu un pro
ducător TV. în același an, a 
fost luat la întrebări de poli
țiști după o altercație cu un 
om de afaceri neozeelandez 
petrecută intr-un restaurant 
din Londra.

Crowe (41 ani) e căsătorit din 
2003 cu actrița și cântăreața 
Danielle Spencer și are un bă
iețel de un an și câteva luni.

Steagul, care se pare 
că este cel mai mare din 
lume, măsoară trei kilo
metri lungime și 16.000 
mp. A fost purtat dumi
nică de mii de voluntari 
pe o stradă din Madrid.

(Foto: EPA)


