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Cerul va fi variabil, iar vremea 
călduroasă. Sub teroarea interlopilor
dimineața la prânz seara

■ Un grup de 12 inter
lopi au fost prinși după 
ce, timp de trei ani, au 
terorizat Valea Jiului.

Deva (M.T.) - Interlopii capturați miercuri la Petroșani, au ajuns să fje la fel de cunoscuți prin părțile locului,

cum au fost la Deva, până nu demult, grupul lui Spumă și Bibanu. Polițiștii de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog au sta bilit că grupul acționa pe trei segmente infracționale, toate cu violență, prin care încercau să dobândească un teritoriu de influență cât mai ma

re. Capul rețelei de crimă organizată, I.M.M., de 37 ani, din Petroșani, zis „Bebe Ilie”, este o persoană violentă, cu condamnări în trecut.Acesta și-a ales și inițiat în jurul său alte persoane deosebit de violente, iar pe cei mai „buni”, care erau mâna lui dreaptă îi numea „loco-

tenenți”: P. I. zis „Boangh- ină”, P.C. și I.A. zis „Mar- mudică”.în scurt timp, au reușit să racoleze și „săgețile”, persoanele care acționau ca execu- tanți, violenți și predispuși la comiterea de infracțiuni în vederea obținerii supremației grupului, /p.3

mai complet supliment TV cu 32 de pagini integral color, detalii și poze din culisele filmelor.
• Bursă. De la ora 9, AJOFM Hunedoara organizează astăzi Bursa locurilor de muncă pentru persoanele cu handicap. Bursa se va desfășura la sediile din Deva și Petroșani și la sediul Best Jobs Hunedoara. (I.J.)
la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Tele-
cwÂw fonează între orele 08.00 și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-neun mail la adresa daniel.iancu@informmedia.ro.
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Etapa a IV-a a Turului Ciclist al României, derulată pe traseul Sibiu - Deva, a fost cea mai rapidă rundă de până acum a „Micii bucle”, rutierii înregistrând o medie orară excelentă, de 47,2 km/h. /p.7 (Foto: Traian Mânu)
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Hotărâri cu efect retroactiv
■ Consiliul Local Hațeg 
a adoptat în ultimul 
timp două hotărâri cu 
efect retroactiv.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informniedia.ro

Hațeg - La ultimele două ședințe ale CL Hațeg au fost adoptate două hotărâri ale că

ror prevederi se aplică retroactiv. E vorba despre aprobarea tarifelor la apă potabilă și canalizare-epurare practicate de către societățile prestatoare de servicii în localitate, hotărâri care practic au intrat în vigoare cu zece zile înainte de a fi adoptate. Președintele PPCD Hunedoara, Emil Danci afirmă că el nu contestă majorarea prețu

lui apei, mai ales că există un aviz de la ANRSC. „în calitate de președinte al unei asociații de locatari voi acționa Consiliul Local Hațeg în contencios administrativ pentru modul în care au fost adoptate cele două hotărâri, pentru că nu este normal să fie aprobate după două săptămâni de când au intrat în vigoare”, a mai precizat Emil Danci.

Șanse minimeDeva (C.M.) - FC CIP a pierdut, aseară, acasă, partida tur a semifinalei Cupei României, fiind învinsă de campioana națională, AS Odorheiu, cu scorul de 7-5. Partida retur se va juca duminică, dar șansele echipei de- vene de a prinde finala sunt minime, /p.7

Ambasador în județ
Deva (M.S.) - Perspectivele unei colaborări între județul Hunedoara și Polonia au reprezentat tema principală a discuțiilor purtate ieri la sediul Prefecturii între amba-

Jacek Paliszewski

sadorul Jacek Paliszewski și autoritățile locale. în cadrul întâlnirii au fost prezentate aspecte referitoare la potențialul economic și cultural al județului, în scopul dezvoltării unor relații regionale cu Polonia și posibilitatea stabilirii unor viitoare contacte economice și investiționale.în finalul vizitei, ambasadorul Poloniei a urcat cu tele- cabina pe Dealul Cetății, iar apoi a depus o coroană de flori la monumentul de Ia Burjuc, unde au murit mai mulți tineri polonezi, în urmă
bogia s-a încheiat tragic! Un copil a fost ucis și alți șase răniți în timpul operațiunii de salvare. 70 de copii, cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani, și profesorii lor au fost sechestrați ieri de persoane înarmate. (Foto: epa)
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• Trăiesc. Liderul rețelei teroriste al-Qaida, Osama ben Laden, și liderul talibanilor, mol- lahul Mohammad Omar, sunt în viață, iar starea sănătății lor este bună, a declarat un responsabil al mișcării talibane, într-un interviu acordat unui post de televiziune pakistanez.• La Paris Fostul ostatic Hussein Hanun, ghidul jurnalistei franceze Florence Aubenas, era așteptat, ieri, la Paris, a declarat patronul cotidianului Liberation, Serge July. Hanun a fost eliberat, sâmbătă, împreună cu Aubenas după 157 de zile de detenție în Irak.

Premierul Franței ne susține

Prăbușit
Los Angeles (MF) - Un avion militar american echipat cu patru bombe de 225 de kilograme s-a prăbușit, miercuri, în- tr-o zonă rezidențială din Yuma, Arizona, un civil aflat la sol fiind rănit, iar autoritățile au decis să evacueze cartierul ca măsură de precauție. Bombele erau prevăzute cu sisteme de securitate și nu erau armate.

Nominalizare 
aprobată

Washington (MF) - Nominalizarea lui Zal- many Khalilzad în funcția de ambasador american la Bagdad a fost a- probată de Comisia senatorială pentru Afaceri Externe. Khalilzad, până în prezent ambasador în Afganistan, a fost încurajat călduros de senatorii democrați și republicani, înainte de a prelua noua funcție la Bagdad. După confirmarea definitivă a nominalizării sale, el va prelua conducerea celei mai mari ambasade americanedin lume, într-un moment în care insurgența din Irak este în plină ofensivă.

Radovan Karadzici
(Foto: EPA) 

Nu se va 
preda 
niciodată
Banja Luka (MF) - 
Fostul lider politic al 
sârbilor bosniaci, Ra
dovan Karadzici, nu 
se va preda niciodată 
Tribunalului Penal In
ternațional pentru 
fosta Iugoslavie (TPI), 
a declarat fratele lui, 
Luka, într-un interviu 
publicat într-un coti- 
dian local. Karadzici 
este inculpat de TPI 
pentru acte de geno
cid comise în timpul 
războiului din Bosnia 
(1-992 - 1995). „Toți 
cei care îl cunosc pe 
Râdovan știu că.nu. 
se va preda nicioda
tă, pentru că nu re
cunoaște TPI", a pre
cizat Lukă Karadzici. 
El a apreciat că, in
clusiv în ipoteza în 
care fostul lider mili
tar al sârbilor bos
niaci - Ratko Mlădiei 
- se va preda, fratele 
său nu va accepta să 
iasă din ascunzătoare.

Cancelarul german, Gerhard Schroeder. și-a reafirmat, miercuri, susținerea pentru aderarea României și Bulgariei la UE și a făcut apel la celelalte state membre să nu închidă ușa în fața celor două țări. Aderarea Bulgariei și României la UE este prevăzută să aibă loc în 2007. (Foto; epa)
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■ De Villepin susține că 
extinderea trebuie înce
tinită după ce aderă 
România și Bulgaria.

Paris (MF) - Premierul francez, Dominique de Villepin, a declarat, miercuri, în Parlamentul de la Paris, că extinderea UE ar trebui încetinită după integrarea României și a Bulgariei.Comentariile sale au fost făcute după respingerea Constituției europene la referendumul organizat în Franța la 29 mai. Alegătorii olandezi

s-au pronunțat împotriva Tratatului după numai trei zile, ridicând noi semne de între-
Angqjamentele ia ță de ltemănia și 
Bulgaria vor S în 
(feplinite, in timp 
ce vom urmări 
atent respectarea 
criteriilor.
Dominique oebare asupra viitoarei extinderi a Uniunii.Deputății francezi au modificat, în cursul acestui an,

Constituția, astfel încât orice viitoare extindere a UE după aderarea României și a Bulgariei să facă, în Franța, obiectul unui referendum. Conform unui sondaj CSA realizat în 6 și 7 iunie, 66 la sută dintre francezi doresc ca Turcia - care urmează să înceapă negocierile de aderare la 3 octombrie - să nu fie integrată în Uniunea Europeană.
Amânare pentru CroațiaUE a amânat, în martie, începerea negocierilor cu Croația, așteptând eforturi din partea autorităților de la Za

greb pentru reținerea generalului Ante Gotovina, acuzat de comiterea de crime de război împotriva etnicilor sârbi în anii '90. începerea negocierilor era programată pentru 17 martie, iar UE a stabilit drept dată țintă pentru aderare anul 2009.Guvernul turc se așteaptă ca apropierea de UE să impulsioneze încrederea investitorilor străini și să contribuie la reducerea șomajului, într-o țară în care producția pe cap de locuitor reprezintă aproximativ un sfert din media Uniunii Europene.

Președintele Traian Băsescu și regele Albert ăl ll-lea (Foto: epa)

Băsescu în audiență 
la regele Belgiei

Armata a tras în iunie 1990

Bruxelles (MF) - Președintele Traian BăSefecu s-a întâlnit Teri, la Bruxelles, cu regele belgienilor, Albert al II-lea, a- ceasta fiind prima întrevedere a președintelui român cu suveranul unui stat membru al UE, după semnarea tratatului de aderare.Pe agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de stat a figurat un schimb de opinii asupra relațiilor bilaterale româno-

belgiene, evoluția procesului de integrare europeană, pregătirea Românieri pentru aderare și chestiuni de interes comun în relații internaționale.Președintele Băsescu mai a- vea prevăzute, ieri, întâlniri separate cu premierul britanic Tony Blair - a cărui țară va asigura președinția Uniunii Europene de la 1 iulie 2005 - și cu președintele francez Jacques Chirac.

S Procurorul Dan Voi- 
nea afirmă că cei care 
au tras în 13-15 iunie 
'90 au fost din MApN.

București (MF) - Procurorul Dan Voinea, din cadrul Secției Parchetelor Militare, a declarat, miercuri seară, într-o emisiune a postului de televiziune Realitatea TV, că cei care au tras asupra populației în iunie 1990 au fost militarii din MApN și nu minerii.„Esțe vorba de militari de la Armată care au deschis focul”, a spus procurorul anchetator.El a precizat că în perioada 13-15 iunie 1990 „au lucrat concertat” reprezentanți ai mai multor ministere, însă, referitor la focurile de armă trase în timpul respectivelor evenimente, „cei vinovați

sunt din cadrul Armatei”.între 13 și 15 iunie 1990, în timpul evenimentelor din București au fost ucise șase persoane, alte cîteva zeci au fost rănite, iar clădirile Poliției Capitalei și Ministerului de Interne, precum și sedii de partide au fost devastate.în contextul cercetărilor și a dosarului privind acele zile, magistratul Dan Voinea a spus că fostul președinte Ion Iliescu știa de mai mult timp că este învinuit.Ancheta privind mineriada din 1990 - în care sunt cercetate în jur de 20 de persoane, printre care și Ion Iliescu - include acuzații precum subminarea puterii de stat și a economiei naționale, lipsire de libertate în mod ilegal și crime contra umanității, au declarat, cu câteva zile în urmă, surse judiciare.
Mai mulți români în ISAF

Kabul (MF) ■ NATO va suplimenta cu 2.000 de militari, inclusiv din România, efectivele Forței Internaționale de Asistență și Securitate (ISAF) din Afganistan, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru luna septembrie.Peste 2.000 de militari ISAF

vor fi trimiși în Afganistan pentru a garanta securitatea în timpul campaniei electorale.Forțele suplimentare - care provin în special din România, Spania și Olanda - vor ridica la 10.400 numărul membrilor ISAF aflați la Kabul și îh anumite provincii din nordul și vestul Afganistanului.
Uciși în atac

Baaquba (MF) - Un a- tac cu bombă artizanală, comis miercuri seară în centrul unei localități situate la nord de Bagdad, s-a soldat cu moartea a trei irakieni, dintre care doi copii, a anunțat, ieri, o sursă din poliție.„Trei persoane au fost, ucise, doi fiind copii, în explozia produsă miercuri, la ora locală 21.00, în centrul localității Khan Bani Saad”, la 40 kilometri nord-est de Bagdad, a declarat ofițerul Mohammed Mokdad.„Alte patru persoane, printre care o fetiță, au fost rănite în deflagrația produsă într-un moment în care în această zonă nu se aflau membri ai poliției sau armatei”, a precizat el.Miercuri, 23 de irakieni au fost uciși și alți 29 au fost răniți, într-un atentat sinucigaș comis în restaurantul unei baze militare din Khales, la nord de Bagdad.

Criză rezolvată Un copil de origine canadiană a fost ucis în urma unei operațiuni care a permis eliberarea altor 28 de elevi luați ostatici ieri, la o școală internațională din Siem Reap, în nord-vestul Cambodgiei, a informat poliția. (Foto: epa)

Militari americani uciși într-un atentat
Bagdad (MF) - Cinci pușcași marini americani au fost uciși în urma unui atentat cu bombă produs lângă Ramadi, au anunțat surse din armata Statelor Unite.

Pușcașii au fost uciși miercuri în deflagrația unei bombe amplasate pe traseul acestora, în timp ce se aflau în misiune.Aceste decese ridică la 46
numărul militarilor americani uciși în Irak în luna iunie. Numărul total al victimelor americane, de la începutul conflictului din Irak, a ajuns astfel la 1.712.
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• Telefon prentru redamații. Hunedorenii care întâmpină probleme în restituirea Trafic de came 
vie și droguriabonamentelor neutilizate în perioada grevei CFR se pot adresa Oficiului pentru Protecția Consumatorilor la telefon 214971. (C.P.)

• Veniturile sezoniere. Persoanele fizice care obțin venituri din agricultura sezonieră trebuie să declare, până la finele lunii iunie sau în 15 zile de la începerea activității, veniturile realizate în 2005. E vorba despre veniturile din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor în sere și solarii, a plantelor decorative și ciupercilor. (L.L.)

La școala din satul hunedorean Uric, copiii sunt educați să aprecieze tradițiile. Aici există un spațiu unde sunt expuse numeroase obiecte vechi. Băiatul din imagine ne prezintă o „boată ciobănească”.
(Foto:Mihaela Tămaș)

■ Un grup de 12 per
soane a fost reținut, 
după aproape 12 ore 
de audieri.
MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamasgiinfarnimedia.ro

Deva - Guparea mafiotă, condusă de „Bebe Ilie”, „a făcut legea”, în perioada 2002- 2005, în Valea Jiului, cu o populație săracă, predispusă la a deveni victimă a violențelor, proxenetismului și traficului de persoane. Membrii grupului organizat și-au stabilit atât cartierul general, cât și sediul, la complexul „New Jambe”, din centrul Petroșaniului.
Nu plăteauI.M.M., împreună cu grupul său, frecventau acest complex încă de la începutul anului 2003, în mod repetat, însoțiți de prieteni ai lor. Refuzau să plătească biletele de intrare, rezervările la mese și consumațiile făcute și spuneau personalului de serviciu să treacă toate cheltuielile în contul proprietarului, cetă

țean italian, poreclit Mas- calzzone. Când le-a cerut să achite notele de plată, a fost amenințat cu moartea și au provocat intenționat scandaluri, care determinau cli- enții să evite complexul.
Viol și perversiuniîn 18/19.10.2003, C.P. după ce a ars o tânără cu țigara și a bătut-o, în incinta discotecii „New Jambe”, unde erau prezente peste 600 de persoane, a răpit-o, a dus-o într- un gang din centrul Petroșaniului, a supus-o la perversiuni sexuale și a violat-o.
Bătuți cu bestialitateîn noaptea de 17/18.04. 2004, I.M.M., P.I. și alți membri ai grupului, l-au abordat pe un tânăr, în Discoteca „New Jambe” și, după ce „Bebe Ilie” l-a înjurat, l-a mușcat de obraz și l-a lovit, P.I., zis „Boanghină” și alții, l-au bătut cu bestialitate, încât cei prezenți în local au crezut că victima decedase. în noaptea de 6/7.11.2004, P.I. l-a agresat pe un om de ordine al Discotecii „New Jambe”, care a încercat aplanarea unui con-

Instanța a eliberat mandat de arestare preventivă pe 29 de zileflict din incinta localului. Deși a obținut certificat me- dico-legal în care se stabilesc 10-11 zile de îngrijiri medicale, martorii declară că, în urma bătăii, bărbatului i se vedea cutia craniană.
Jandarmi agresațiîn noaptea de 26/27.06.2004, P.I., zis „Boanghină”, fiind însoțit de alți membri ai grupului, în localul „Synonym” din Petroșani, au distrus mobilierul și vesela. Pentru a aplana scandalul, a intervenit o patrulă formată din doi jandarmi, care au fost amenințați, agresați fizic și verbal de P.I., după care unuia dintre ei, i-au fost smulși epoleții. Scandalul s-a mutat în stradă, unde P.I. a 

distrus și oprit mașini, fără a se reuși imobilizarea acestuia. S-au cerut întăriri și cu mare greutate a fost imobilizat.
Perchezițiiîn urma perchezițiilor au fost găsite și ridicate săbii tip ninja, bâte de basșeball, cuțite de vânătoare, lanțuri, boxuri, 2 cagule, 11 telefoane mobile, 1530 euro, 6.320.000 lei, 2 •grame de hașiș. Printre cei 12 reținuți se numără și o femeie care recrutează tinere din Valea Jiului, pe care le trimite în Spania, la Palma de Majorca, unde acestea sunt obligate să practice prostituția, într-un club de noapte. Au fost identificate, până în prezent 3 tinere traficate.

Cresc tarifele la CFR
Deva (I.J.) - Majorările sindicale cerute de angajații CFR aflați de mai multe zile în grevă nu se pot realiza decât prin creșterea prețului biletelor de călătorie. Cel puțin aceasta este părerea premierului Tăriceanu la cererile greviștilor. însă sindicatele sunt de o cu totul altă părere. „Nu este reală propunerea lui Tăriceanu. Noi am propus majorarea prețului biletelor de călătorie în urmă cu trei luni, pentru a păstra valoarea în raport cu inflația. Majorările salariale pe care le cerem noi țin de respectarea legislației în vigoare. Nu este posibil să mai existe angajați care să nu aibă salariul minim- pe economie”, declară Ionel Țiț, liderul sindicatului „Feroviarul C/M” Hunedoara. De când va crește prețul biletelor de călătorie nu se știe, dar se estimează că majorarea va fi de până la 10 la sută.

La perchezițiile efectuate de polițiști și procurori au fost găsite arme albe, valută și o cantitate mică de hașiș (Foto: sccoa)

Fără bani de la elevi pentru protocol

RADARE
............................................ ............... .. ..............................................
în județ
DN 7 Deva - Ilia - Zam
DN 68 A Ilia - Dobra
DN 7 Simeria - Simeria Veche - Spini

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Str. Horea
- Calea Zarandului - B-dul 22 Decembrie

■ ISJ interzice școlilor 
din județ să strângă 
bani de la elevi pentru 
comisiile de examinare.

Deva (R.I.) - Pentru acest sfârșit de an școlar mai-marii învățământului au anunțat „drastice măsuri legale” pentru toți profesorii care vor aduna bani de la elevi pentru protocolul comisiilor de examinare. Și la nivelul județului nostru inspectoratul a transmis mai departe școlilor ordinul de „restricționare” a acestor fonduri, conducerea ISJ fiind hotărâtă să aplice 

întocmai hotărârea ministerului. Asta nu înseamnă însă că profesorii care îi examinează pe elevi sau le corectează lucrările vor fi nevoiți să stea fără un pahar de apă sau o cafea. „Instituțiile care organizează examene, de orice fel, pot să-și constituie un fond de protocol, dar nu din banii copiilor. Trebuie să facă rost de sponsorizări”, precizează Anișor Pârvu, inspector general.
Să folosească diurna„în plus, profesorii primesc diurne din care își pot plăti masa. Le vom atrage și aces

tora atenția să nu solicite școlilor-gazdă tratamente preferențiale”, mai spune Pârvu.

Liceeni hunedoreni

Dacă se constată nereguli de acest fel pe perioada desfășurării examenelor, se poate merge până la destituirea celor care se dovedesc vino- vați și retragerea dreptului școlii în cauză de a mai organiza examene.Aproape 8000 de elevi din clasele terminale sunt așteptați să se prezinte la examenele finale din această vară. Dacă, totuși, fiecare dintre aceștia ar „contribui” cu minimum o sută de mii de lei la fondul de protocol tradițional s-ar aduna o sumă deloc modestă: 800 de milioane de lei.
ARTICOL PUBLICITAR

Firma TOPTECH își extinde afacerile
Compania TOPTECH din Deva își deschide în aceste zile o nouă filială la Mediaș, în județul Sibiu. 

Locația aleasă pentru sediul filialei se află chiar în zona ultracentrală a orașului Mediaș, în Piața Regele 
Ferdinand Sorin Nădăban, directorul general al TOPTECH, afirmă:

„Deschiderea noii filiale din Mediaș vine ca urmare a dorinței de dezvoltare a firmei noastre într-o 
zonă în care deja aveam o serie de clienți mari și importanți și ca urmare a importanței economice și 
a semnalelor pozitive din ultima perioadă legate de dezvoltarea acestei zone. Filiala din Mediaș va fi 
un câștig și un avantaj în primul rând pentru dienții noștri tradiționali, care vor beneficia de servicii mai 
rapide, dar și pentru cei care nu ne cunosc încă și care vor fi surprinși de paleta bogată de echipa
mente și consumabile oferite, dar mai ales de prețurile acestora. Și, nu în ultimul rând, se va consolida 
poziția și imaginea noastră, a firmei TOPTECH, în județul Sibiu."

întrebat fiind care sunt în continuare direcțiile de dezvoltare ale firmei TOPTECH, domnul Sorin 
Nădăban ne declară: „Aș putea spune că direcțiile de dezvoltare ale firmei pentru viitorul apropiat, până 
în 2007, când vom intra probabil în UE, au componente cantitative și componente calitative. Dacă mă 
refer la dezvoltarea cantitativă, avem în vedere deschiderea de filiale în noi zone și vizăm în special 
orașe mari, cu potențial economic, și de asemenea creșterea numărului personalului tehnic și comercial 
din zonele în care deja suntem prezenți. De asemenea dorim să ne completăm oferta de echipamente 
cu noi tipuri de produse, bineînțeles tot în legătură cu domeniul IT&C, cerință apărută ca un răspuns la 
diverse cereri din partea clienților noștri. Dezvoltarea calitativă a firmei TOPTECH va însemna în viitorul 
apropiat finalizarea implementării Sistemului de Management al Calității ISO 9000 pentru activitatea 
de comercializare și service IT. De asemenea, vom intensifica specializarea inginerilor noștri de service 
și a echipei de vânzări, prin participarea la cât mai multe cursuri de specialitate, atât pentru echipa
mente, cât și pentru rețele de calculatoare și aplicații soft. Bineînțeles vom pune accent pe dezvoltarea 
domeniilor în care deținem poziții privilegiate pe piață, și anume promovarea și suportul tehnic pentru 
echipamentele TOSHIBA, pentru care deținem statutul de partener autorizat exclusiv pentru județele Hune
doara și Sibiu. La fel, vom acorda o atenție sporită promovării și suportului tehnic pentru echipamentele 
HPt TOPTECH fiind la ora actuală singurul Business Partner HP din județul Hunedoara".

întrebat în continuare de reporterul nostru despre noul site de vânzări on-line de tehnică de calcul și 
birotică pe care TOPTECH a anunțat că-l pregătește acum câteva săptămâni, domnul Sorin Nădăban 
răspunde: „Site-ul de vânzări on-line la care specialiștii noștri lucrează de câteva luni este în faza finală 
și va fi probabil lansat săptămâna viitoare. Nu vă dau deocamdată prea multe informații, pentru că le 
veți primi în momentul lansării. Ce pot să vă spun este că acest site a fost conceput astfel încât prin 
intermediul Internetului să putem fi prezenți în toate zonele țării, cu tot portofoliul nostru de echipamente".

Pentru cine dorește mai multe informații despre TOPTECH, produsele și serviciile oferite, site-ul com
paniei este www.toptech.ro.
r r (24943)
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tel/fax: 219 631 
www.idadvert.ro

—
Lovitură de grațieDeva (D.I.) - Partidul Popular Creștin Democrat și-a exprimat ieri nemulțumirea față de eliberarea lui Miron Cozma, considerata ca o adevărată „lovitură de grație dată justiției și democrației din România” de către fostul președinte Ion Iliescu. Eliberarea „infractorului de drept comun” Cozma, exact la împlinirea a 15 ani de la momentul Pieței Universității, este, în opinia liderilor PPCD, un fapt rușinos. „Evenimentele mineriadei din iunie 1990, au aruncat o umbră asupra județului Hunedoara și asupra Văii Jiului”, a spus Emil Danci, președintele filialei județene a PPCD. „Eliberarea lui Cozma reprezintă lovitura de grație dată de

Ion Iliescu, ideii de justiție și de democrație în România și este rușinos faptul că, într-un stat de drept unui infractor i se permite eliberarea tocmai prin uzul instituțiilor respectivului stat”, a mai afirmat Danci.

mihaela.tamasgiinfarnimedia.ro
http://www.toptech.ro
http://www.idadvert.ro


* Ziua aviației și apărării antiaeriene.
2004 - Biserica Ortodoxă Română a declarat că este de 
acord cu transplantul de organe doar în anumite condiții. 
1994- Reprezentativa de fotbal a României înregistrează 
cea mai mare performanță la Campionatele Mondiale 
de Fotbal, desfășurate în SUA, în perioada 17.06- 
17.07.1994.
1977 - Inaugurarea lucrărilor de construcție a între
prinderii societății mixte „Oltcit" de autoturisme de mic 
litraj (cooperare româno-franceză).
1954 - România a ratificat Convenția asupra drepturilor 
Dolitice ale femeilor adoptată de ONU la 20 12.1952.

Calendar religios
17 iunie - Sf. Mucenici: Manuil, Savel și 

Ismail. Odovania Praznicului înălțării Dom
nului

Deva (S.B.) - Sfinții Mucenici Manuil, Savel și Ismail au fost frați de o mamă. Patria lor a fost Persia; părinții lor nu erau de o credință, căci tatăl lor ținea de păgânătatea persienească, iar maica lor de credința creștinească. Aceasta, hră- nindu-și pe fiii săi cu laptele său ca o adevărată maică și adăpându-i pe ei din tinerețe cu credința creștinească, i-a crescut în frica lui Dumnezeu. Fericitul Evzoic, preotul, i-a creștinat prin baia Sfântului Botez și i-a învățat dum- nezeieștile cărți. După aceea, au venit la creșterea învățăturii, au fost numărați în rânduiala ostășească și slujeau cu trupul împăratului Persiei, iar cu duhul slujeau împăratului ceresc, Domnului nostru Iisus Hristos, păzind sfintele Lui porunci și plăcând Lui cu toate lucrurile cele bune.
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Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan________ _ __________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09 00-15.00 Str. Liliacului, bl. 24A 
10.00-13.00 B-dul Decebal, bl. R, sc. A

Apă__________ ____ ______________
Sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva: 
08.00 - 15.00 Str. Lucian Blaga

Soluția integramei din numărul 

precedent: S - M - E - I - 

FUNINGINE - PENE - LAI - VAGA

- BAL - RU - NA - TH.- CĂRBUNE

- O - RAU - IVAR - CE - FG - ION

- U - FLAUT - A - MARE - TAUR

- FAINA - FI - ARC - A - IUBI - 

SCRUM - AICI

TELEFOANE UTILE

Dispecerat apă rece 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

21 mart.-20 apr.

Faceți planuri îndrăznețe, la care renunțați pentru a fina
liza o lucrare ce s-a împotmolit. Lucrați singur și aveți impre
sia că nu veți termina niciodată. Seara, relaxare totală!
21 apr.-20 mai

E o zi obositoare. Dar când totul se termină cu bine, ni
mic nu mai contează, Nu scăpați din vedere țelurile dvs. 
înalte.
21 mai-20 iun.

Aveți multe cumpărături de făcut și vă străduiți să vă 
încadrați în timp. Seara executați o activitate care vă face 
mare plăcere.
21 iun.-20 iul.

S-ar putea să fiți într-o situație neprevăzută, dar se pare 
că cineva, acolo sus, vă iubește, așa că norocul se va 
arăta în favoarea dvs. dacă îl ajutați.
21 iul.-20 aug.

Nu uitați că în relațiile de familie și în cele de cuplu e nevoie 
de atenție, răbdare și înțelegere. Nu vă lansați în aventuri 
financiare!
21 aug.-20 sept.

Nu mai pierdeți timpul și treceți la acțiune dacă aveți un 
plan bine stabilit. Nativii care au copil vor avea o frumoasă 
surpriză din partea acestora. Ei vor fi copleșiți de atențiile 
copiilor.
21 sept.-20 oct.

Vă propuneți o detașare totală față de persoanele și 
situațiile ce vă stresează frecvent. Aceeași stare de spirit 
o transmiteți!
21 oct.-20 nov.

S-ar putea să plecați într-o călătorie în interes de familie, 
prilej cu care obțineți un câștig neașteptat. Aveți tendința 
să riscați!
21 nov.-20 dec.

Este posibil să aveți o deziluzie în dragoste. Sunteți mai 
emotiv decât de obicei. Nu refuzați comunicarea!

21 dec.-20 ian.

Șeful vrea să facă schimbări. Doar dvs. l-ați putea convinge: 
că nu e o zi favorabilă unor începuturi. E bine venit un 
spirit conservator!
21 ian.-20 febr.

Partenerul dvs. de viață are o realizare socială care vă 
bucură nespus! în ceea ce vă privește, puteți să vă satis- 
faceți un moft.
21 febr.-20 mart.

Posibile neînțelegeri legate de o moștenire sau, oricum, de 
o sumă de bani pe care trebuie să o primiți. Evitați să sem
nați acte azi!

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

7:45 Agenția 2 fără un sfert 
9:20 Cinci minute de cultură 
9:30 Teleshopping 

10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie 
11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euio - Dispecer 
12:00 Garantat 100% 
13:00 Vile și palate celebre 
13:30 Desene animate: Boo 
14:00 Jurnal TVR 
14:30 Teleshopping 
15:00 Tribuna partidelor par

lamentare
15:30 România politică 
16:00 Scufundarea (dramă,

H Marea Britanie, 2001) 
Cu: Sam Neill, Shea 
Whigham, Emily Proc
ter, Hugh O'Conor. Film 
inspirat dintr-un caz 
real. In 1938, în New 
Hampshire, este lansat 
la apă un submarin. Din 
nefericire însă, submar
inul este avariat

17:40 Interes general 
1830 Știrea zilei 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

20:15 Stele de cinci stele Cu:
Laura Mihăluș și Cos- 
min Cernat

21:15 Școala vedetelor 
22:30 Burlacii 
23:00 Jurnalul TVR Sport.

Meteo
23:30 Good Bye, Lenin!

(dramă, Germania, 
2003) Cu: Daniel Bruhl, 
Katrin Sab, Chulpan 
Khamatova. în 
octombrie 1989, în Ger
mania de Est, mama lui 
Alex intră în comă. Opt 
luni mai târziu se 
trezește, dar într-o altă 
lume decât cea comu
nistă. De teamă că nu 
va s.uporta șocul, Alex 
transformă familia și 
apartamentul lor într-o 
insulă a trecutului, pen
tru a-i da mamei comu
niste impresia că totuși 
Lepin a învins I

1:40 Stele de cind stele (r)

7:00 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

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

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

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 0 nouă viață 
11:15 Zâmbete într-o pastilă 
12:15 La Bloc 
13:00 Știrile PRO TV 
13:45 Vise plăcutei (come

die, SUA, 1989) Cu: 
Corey Feldman, Corey 
Haim, Jason Robards, 
Piper Laurie, Hany 
Dean Stanton. Bobby 
Keller este un tânăr 
care pare să aibă tot 
ce-și dorește, însă în 
ciuda acestui fapt nu 
este deloc fericit.

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

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

17:00 Știrile PRO TV 
17:45 Teo Cu Teo Trandafir 
19:00 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

2030 G.I. Jane (dramă, 
.. SUA, 1997) Cu: Demi 

Moore, Viggo 
Mortensen, Anne Ban
croft, Jason Beghe, 
Daniel von Bargen. 

23:15 Wes Craven prezintă: 
Ei (horror, SUA, 2002) 
Cu: Laura Regan, Marc 
Blucas, Ethan Embry, 
Dagmara Dominczyk, 
Jon Abrahams. Julia 
Lund (Laura Regan), o 
studentă în ultimul an 
la psihologie, este o 
persoană perfect echili
brată, cu o viață liniști
tă, până când o întâm
plare pe cât de absur
dă, pe atât de tragică îi 
marchează pentru tot
deauna existența.

120 Omul care aduce 
cartea

130 Știrile PRO TV (r) 
230 G.l. Jane (dramă, SUA, 
© 1997) (reluare)

6:30 în gura presei
7:00 Obervator Sport Cu:

Sanda Nicola
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura presei 
10:30 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 
12:30 Aproape perfectă 
13:00 Observator 
13:45 Bunul polițist (polițist, 
3 SUA, 1991) Cu: Blair 

Brown, Tony Darrow, 
Roy Dotrice, Tony Lo 
Bianco, Joanna Pacula. 
Isaac Seidel este un 
polițist din New York 
puțin mai neobișnuit. 

16:00 Observator 
16:45 Vivere- A trăi cu pasi- 
0 une (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur

17:45 9595 - Te învață ce să 
fad

19:00 Observator Sport. 
Meteo. Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

2030 Frații (dramă, India,
H1992) Cu: Salman Khan, 

Vinod Khanna, Karisma 
Kapoor 

23:45 Martor mut (thriller, 
coprod., 1994) 
Cu; Mary Sudina, Evan 
Richards, Fay Ripley Bil 
ly, surdo-mută, e spe
cialistă în efecte spe
ciale și lucrează la un 
film de groază cu buget 
redus. într-o seară, 
rămâne după program 
și descoperă că în 
spatele platourilor are 
loc filmarea unui "snuff 
movie", film în care 
personajele sunt tortu
rate și ucise de 
adevărat.

130 Concurs interactiv 
230 Observator 
3:15 Stagiarii 
3:45 Vivere (reluare) 
430 9595 - Te învață ce să 

faci (reluare)

7:00 Culoarea 
0 păcatului 

8:15 Te voi
O învăța 

să iubești 
9:15 Mama
0 vitregă 

(reluare)
10:15 Anita 
11:15 Totul
0 despre Camila

13:15 îngerul
0 nopții

14:15 Răzbunarea 
15:30 Jesus
17:25 Vremea 

de Acasă
1730 Poveștiri 

adevărate - 
emisiune 
cu povești 
reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian 
Viziru

18:00 Rețeta 
de acasă

18:10 Luna 
19:15 Te voi

0 învăță să 
iubești

20:15 Numai iubirea
2130 Ciocolată cu piper Cu:

OMurilo Benicio, Mariana 
Ximenes, Mariana da 
Silva, Priscila Fantin, 
Elizabeth Savalla, Drica 
Moraes

23:15 Culoarea păcatului 
0:15 Răzbunarea Cu:
0 Gabriela Spanie, Jose 

Angel Llamas, Katherine 
Siachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Rendon.

1:15 Poveștiri adevărate 
(reluare)

1:05 Ciocolată cu piper 
3:45 îndoiala Cu: Silvia
0 Navarro, Victor 

Gonzalez, Sergio Busta
mante. "La Duda" este 
povestea marii iubiri 
dintre Victoria (Silvia 
Navarro) și Gabriel 
(Omar Germenos), o 
iubire înconjurată de 
trădare, ambiție, 
lăcomie și... argint.

7:00 Sărută-mă, 
0 prostulel 

8:00 Teleshopping 
8:30 CeZAR și Tipar 
9:00 Rebelii

10:00 Tonomatul DP 2. Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi
cații și mesaje în direct 
prin SMS

1130 Cinci minute 
de cultură

11:45 Pasiuni
12:35 EURO Dispecer
12:40 Cum se judecă în 
0 Queens

13:30 Teleshopping 
14:00 Desene animate 
1430 Fiica oceanului 
15:00 împreună în

Europa
16:00 Lecția de privit 
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 Auto Club 
19:00 Soția lui Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond
20:30 Churchill (documentar, 

~ SUA, 2003) Partea a 
13 doua Cu: lan McKellen 

(narator), Graham Walk
er, Blake Woodruff, 
Winston Churchill 
(imagini din arhivă).

21:30 Jurnalul TVR
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 D’ale Iu' Mitică 
23:10 Poduri peste ape seci 

g Cu: Cate Blanchett, 
Ernie Dingo, Justine 
Saunders. Regia Julian 
Pringle, Scott Hartford 
Davis, Paul Faint, Kate 
Woods.

0:00 O blondă un pistol și o 
mașină (thriller, SUA, 
1997) Cu: Jim Metzler, 
Andrea Thompson, John 
Ritter, BiHx Bob Thorn
ton Regia Ștefani Ames. 
Ce-ți mai rămâne de 
făcut?

7:00 Teleshopping 
730 Levintza 

prezintă 
7:55 Sport cu 

Fiorentina
8:00 Teleshopping 
830 Sunset 
0 Beach

9:30 Dragoste 
0și putere 

10:00 Kensky Show 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica Prezintă Mono- 

ca Puiu
12:00 Sport, dietă 

și o vedetă
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la

greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:25 Dragoste 

0și putere 
16:15 Vedete 

la mătură 
17:10 Camera 

de râs 
17:30 Momente cu Stan 

0 Hooper Primul episod 
18:00 Focus 
19:00 Viața la extrem

20:00 Vino mamă să mă vezi 
21 :00 Vindecări miraculoase 
22:00 Prețul nemuririi (thriller,

J Marea Britanie, 1998) 
Cu: Jude Law, Elina 
Ldwensohn, Timothy 
Spall, Jack Davenport. 
Chipeș, manierat, edu
cat și cu un viitor 
strălucit în medicină, 
Stephen Griscz (Jude 
Law) pare a fi pre
tendentul perfect. Aflat 
într-o continuă căutare 
a femeii perfecte, 
Stephen nu reușește să 
își găsească jumătate, 
iar toate relațiile lui se 
încheie tragic, fapt care 
trezește suspiciunea 
ofițerului de poliție 
Healey

0:15 Pasion Before Night
H (thriller erotic) 

230 Focus 
3:00 Bani la greu 
4:00 Clubul de noapte

6:00 Anja după Viktor
E (Romantic, Danemarca,

2003)
7:25 Secretul domnului Rice

13 (Dramă, Canada, 2000) 
Cu: David Bowie

9:00 Parteneri de viață 
(Comedie, Australia,
2004) Cu: Paul Hogan 

10:45 Băiatul și lupul (Aven-
Sturi, Germania, 2002) 

Cu: Burt Reynolds 
12:15 Totul sau nimic

13 (Dramă, Germania, 
2003) Cu: Hebert Knaup 

13:50 încredere înșelată
13 (Dramă, Canada, 2003)' 

Cu: Janet Wright
15:25 S.WAT. (Acțiune, SUA, 

2003)
17:20 Joey Ep. 17-Joey și

Bîntâlnirea
17:45 Departe de paradis

H (Dramă, SUA, 2002) Cu: 
Julianne Moore 

19:30 Cinema, cinema, cine
ma Ep. 25 

20:00 Vinerea trăsnită (Come
die, SUA, 2003) 

21:40 Casa întoarsă pe dos
S (Comedie, SUA, 2003) 

23:25 Infanteria stelară 2:
H Eroul federației (Horor, 

SUA, 2004) 
1:00 Mr. Jones (Romantic, 

SUA, 1993)

09:00 Știrile TV Sport 10:05 
Faceți jocurile! Concurs de po
ker 11:00 Știrile TV Sport 1130 
Box profesionost 12:00 Știrile 
TV Sport 12:10 Rodeo (reluare) 
1400 Știrile TV Sport 14:10 Box 
profesionist (reluare) 16:00 Știr
ile TV Sport 1630 Copa Liber- 
tadores 2005 (reluare) 18:30 
Știrile TV Sport 19:00 Box pro
fesionist 20:45 Știrile TV Sport 
21:00 Copa Libertadores 2005: 
Echipa argentiniană de fotbal 
Boca Juniors a cerut formației 
italiene Internazionale Milano 
să i-l împrumute, pentru faza 
a doua a Copa Libertadores, pe 
fostul său jucător, mijlocașul 
Kily Gonzalez 23:00 Kickboxing

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

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

10.30 Să fii cel mai bun 
(dramă, SUA,1992)

12.15 Dinastia. în culisele seri
alului (SUA, 2004)

14.00 Drumul spre casă 
(dramă, SUA, 1991)

1545 Alice în țara din oglindă 
(dramă, SUA, 1998)

17.30 Să fii cel mai bun (r) 
(dramă, SUA, 1992)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

20.15 Farmecul zilelor 
obișnuite (dramă 
romantică, 2004)

22.00 Jordan (s)
23,00 Premoniția (acțiune, 

SUA, 1998)

1030 S-a născut o mașină
11.00 Tancuri ucigașe
12.00 Diagnostic necunoscut
15.00 Rechinii din adâncuri 
16.00 Familia regală 
17.00 Gladiatorii celui de-al 

doilea război mondial
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 Pasionat de pescuit 
19.00 Tehnologie extremă 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Urgențe de călătorie 
22.00 Motoare masive 
2230 Mașini la superlativ 
23.00 Curse
00.00 Motociclete americane
01.00 Dosarele FBI
02.00 Tancuri ucigașe
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• Lansare Deputatul de Hunedoara, Gheorghe Firczak, își va lansa astăzi, de la ora 17,00, la Galeriile de Artă „Forma" din municipiul Deva, un CD multimedia de prezentare a Uniunii Culturale a Rutenilor din România și un volum intitulat „Discursuri parlamentare". (IJ.)
• Virus nou Un virus informatic, ce se răspândește prin e-mail, anunță că Michael Jackson a încercat să se sinucidă din cauza procesului și are-ca subiect „RE: SUICIDAL ATTEMPT". Virusul în cauză este de tip „cal troian". (C.P.)
Preturi medii in piața

Căpșuni 45000 lei/kg
Cireșe 60000 lei/kg
Mere 30000 lei/kq
Portocale 35000 lei/kg
Banane 30000 lei/kq
Caise 40000 lei/kg
Piersici 48000 lei/kq
Struquri 58000 lei/kq
Lapte 15000 lei/l
Smântână 25000 lei/borcan
Brânză de vaci' 30000 lei/buc
Telemea 120000 lei/kq
Ouă 3000 lei/buc

Echipa firmeiQuasar din Deva a dăruit în această săptămână produse electrocas- nice și electronice sinistraților din Banat. „Acțiunea are o valoare demonstrativă și este relevantă pentru a exemplifica eforturile societății civile românești de a întinde o mână de ajutor celor aflați la mare necaz”, a declarat Miruna Nelega, asistent Marketing-Publici- tate în cadrul acestei firme.
(Foto: Traian Mânu)

Legea tinerilor la pachet
închisoare pentru patroni

Deva (I.J.) - Angajatorii care primesc la muncă persoane fără să le fi încheiat contract individual de muncă vor fi pasibili de amendă sau de o pedeapsă cu închisoarea de la un an la doi ani. Prevederea este cuprinsă într-un proiect de modificare a Legii 130/1999 privind protecția persoanelor încadrate în muncă, adoptat de Guvern. Conform documentului, primirea la muncă a persoanelor fără un contract individual de muncă va fi considerată infracțiune și va fi sancționată cu închisoare de la un an la doi ani sau cu amendă de 20 de milioane lei pentru fiecare caz.
Bnrsiri valutar BNR - II iunie 005

1 dolar 29.856 lei
1 euro 36.172 lei
1 liră 54.369 lei !
1 forint 146 lei

■ Monica lacob Ridzi a 
depus în Parlament un 
pachet legislativ numit 
„Legea tinerilor".
INA JUBCONE_______________________
Ina.jurcane@lti1armmedla.ro

Petroșani - Legea-cadru numită sugestiv „Legea tinerilor”, Legea centrelor de informare și consiliere pentru tineret, Legea privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studențești private și Legea de înființare a Fondului Național de Tineret constituie pachetul legislativ înaintat de deputata de Hunedoara, Monica lacob Ridzi. „Aceste
Jumătate dintre deveni 
sunt buni-platnici

inmzAcm
Societatea . Preț Variație

închidere (lei/acț)(%)
1. SNP PETRO M 3990 -0,75
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 12900 +0,78
3. TLV 7550 -0,66
4. BRD oprit
5. IMPACT 3970 -4,57
6. AZOMUREȘ 2450 -5,77
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6850
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
780 -1,52

9. HABER 4300 0
10. BCCARPATICA 4650 -1,06
11. DECEBAL 101 -10
Rubrică realizată de SVIM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

S Restanțierii la plata 
impozitelor locale vor 
plăti dobânzi și pena
lități de întârziere.

Deva (C.P.) - în bugetul local al municipiului Deva s- au strâns, în acest an, peste 21 de miliarde de lei. Banii provin din taxele și impozitele locale achitate de persoanele fizice și cele juridice din municipiu, a declarat Caria Popa, șef Serviciu Taxe și Impozite Locale în cadrul Primăriei Deva. Din cele circa 37000 de persoane fizice aflate, la ora actuală, în baza de date a acestui serviciu,
Primarul Municipiului Hunedoara, ing. Nico- 

lae Schiau
în conformitate cu prevederile art. 6, alin (1), (2) și (4) 

din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în 
administrația publică, transmit următorul

ANUNȚ

începând cu data de joi, 16 iunie 2005, la panoul de 
la intrarea în Primăria Municipiului Hunedoara, este afișat 
următorul proiect de. hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului la 
transportul public local de călători în municipiul Hune
doara, efectuat cu mijloacele de transport aparținând S.C. 
MANOLACHE TRĂNSCOM S.R.L. - Filiala Hunedoara.

Proiectul de hotărâre este însoțit de Nota de Funda
mentare a Primarului,

în termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul 
Primăriei Municipiului Hunedoara, la Compartimentul Cen
trul de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice, cei 
interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii 
privind acest proiect de hotărâre.

Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu 
data de joi, 16 iunie 2005, între orele 8.00 - 14.00, la 
Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetățeni și 
Relații Publice, camera 37.

Cei interesați pot solicita în scris și pot primi gratuit 
copii după acest proiect de hotărâre, care poate fi studi
at și pe site-ul Primăriei Hunedoara, la adresa www. pri- 
mariahd.ro.

Consiliul Local 
Geoagiu 

Primăria Orașului 
Geoagiu 

Casa de Cultură 
Geoagiu

Vă invită să participați la 
Ziua Aviației, sărbătoare 
închinată pionierului aviației 
românești. Aurel Vlaicu, 
manifestare ce va avea loc în 
localitatea ce poartă numele 
pilotului inventator, în data 
de 26.06.2005, începând cu 
ora 16.00.

Desfășurare program:
- depunere de coroane;
- slujba de pomenire;
- cuvântul oficialităților;
- demonstrații aviatice;
- spectacol folcloric;
- seară pentru tineret. 

legi își propun reducerea sensibilă a decalajului dintre sistemul de organizare a tineretului de la noi și din UE, fiind organic legate de procesul de integrare europeană a României”, declară deputata.
Ofertă legislativăDacă Legea tinerilor își propune reglementarea cadrului juridic în consens cu nevoile și aspirațiile tinerilor, Legea centrelor de informare vine în sprijinul tinerilor prin informațiile pe care ei le caută. „Vrem să stimulăm mediul de afaceri în vederea construirii de spații locative pentru studenți la standarde UE. Vrem să-i atragem pe investitori printr-o serie de 

aproximativ 54 la sută nu au restanțe de plată la impozitele pe clădiri, mașini și terenuri datorate pentru acest an. La 15 iunie a expirat data la care puteau fi plătite dările locale pentru cei care au ales să se achite de aceste obligații financiare în rate.Cei care au depășit acest termen vor fi obligați să plătească, conform prevederilor legale, dobânzi de 0,006%/ziua de întârziere și penalități de 0,5%/lună sau fracțiunea de lună. Următorul termen de achitare a impozitelor este până la 15 septembrie - a treia rată și până la 15 noiembrie - a patra rată.
DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (0359) 409.222 .
0723-354.991 B .
Str. Primăriei Nr.26 ■ P —r J 

ORADEA

ACUM
SI numai ACUM

ULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti: 

Cele mai mici preturi: 
MONITOARE 15'dela-450.000iei 
MONITOARE 17'de la - 850.000 fel 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi i

adaugă lacob Ridzi. Ultima lege „la pachet” își propune tot un cadru legislativ, de această dată pentru finanțarea programelor de tineret.
facilități, mai precis credite cu dobânzi subvenționate parțial, iar acesta e obiectul Legii privind construirea căminelor studențești private”,

Legi pentru tineri (Foto; Traian Mânu)

Lansare fără
Deva (S.B.) - Galeria de Artă „Forma” a fost ieri gazda unei duble lansări de carte scrise de doi jurnaliști din Timișoara: Teodora Idvoran și Cornel Faur. Lansarea celor două volume, cu un cuprins dealtfel extrem de interesant, fiecare sub forma sa, a fost însă umbrită de nepartici- parea iubitorilor de carte deveni și chiar de cea a colegilor de breaslă hunedo- reni. Făcând referire la volumul său, „Amintiri din cotidian”, T. Idvoran a ținut să precizeze că prin scrierile sale încearcă să provoace un interes pentru toate câte ne înconjoară în

II ESTE NEVOIE SĂ VĂ DEPLASAȚI

repartitor
SIEMENS

participareRomânia, reamintind eve- I nimentele principale ale po- | liticii românești de după 1990. C. Faur susține că ; volumul său „Radio Timișoara - o istorie vorbită”, prima sa scriere, este un unicat ca gen al subiectului dezbătut: apariția, acum 50 de ani, a postului de radio de la Timișoara.

Jurnaliști timișoreni la Deva

mailto:Ina.jurcane@lti1armmedla.ro
mariahd.ro
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Beica Flavius Bîrcean Bianca Boșorogan Raluca Cîndrea Amalia Coman Nelu

Cozmescu Cristian

in vizită la ziarDeva (V.R.) - Elevii clasei a II- a C de la Școala Generală din localitatea Călan, . însoțiți de învățătoarea lor Mariana Cer- biceanu, ne-au făcut recent o vizită la redacție.Ne-au mărturisit că își doreau de mai mult timp să vadă cum arată acum sediul ziarului nostru, despre Care aflaseră că e la standarde occidentale.Au fost încântați și de condițiile în care realizăm ziarul și de felul în care au fost tratati. 

Vizita efectuată în redacția cotidianului “Cuvântul liber” din Deva, imortalizată prin fotografiile făcute cu acest prilej, va rămâne desigur printre amintirile cele mai plăcute din viața lor de elevi.Alături de elevii clasei a Il-a C au venit și doi colegi de școală mai mari, Dan și Mădălin. Și ei au fost curioși să știe cum se realizează un ziar de succes în care găsesc și rubrici ce îi interesează. jnv. Cerbiceanu Mariana Ghilea Daliana

Filip Bogdan (Foto: Traian Mânu)După vizita în redacție elevii din Călan s-au fotografiat cu ziarul Cuvântul liber. Hagiu Vaier

lonițâ Cătălin Juduc Andreea Loghin Vlad Mircesc Alexandra

Pogaszki Vladia

Lăi Mădălin

Stoica Andreea

Neag Mihai

Stoicoiu Vlăduț Trașcă Miruna Cerbiceanu Dan

Solymos Richard

Diaconescu Mădălin



• Sondaj CURS. Potrivit unui recent sondaj 
□e opinie realizat de către CURS, cea mai 
apreciată personalitate politică actuală este oreședintele Traian Băsescu, 71% dintre cei intervievați având o părere bună/foarte bună □espre acesta. El este urmat de liderul PSD Mircea Geoană și premierul Călin Popescu "ăriceanu. (D.l.)• Telefon pentru examene. Special pentru testele naționale și examenul de bacalaureat s-a alocat o linie telefonică, 021/315.50.99, pentru cei interesați de modul în care se desfășoară examenele naționale din sesiunea iunie-iulie. Ea funcționează din 13 iunie, între orele 08.30 - 16.30, pe toată perioada examenelor. (R.l.)• Burse mai mari. Studenții care provin din mediul rural vor primi din anul următor burse mărite de la 1,5 milioane, cât sunt în prezent, la 3,5 milioane de lei pe lună. Aceștia vor semna un contract prin care se angajează să se întoarcă în mediul rural unde să lucreze 4 ani. (R.l.)

Cine investeș 
te in ruine?

Locuitorii din Ilia pot să-și 
ridice pensia de la CECDia (I.J.) - Pensionarii din comuna Ilia care au avut de ridicat pensiile s-au trezit că nu mai au de unde să-și ia banii. Convenția cu CEC-ul s-a dovedit a fi neviabilă atunci când angajata care lucra acolo a rămas în concediu de odihnă. Ca urmare, cetățenii s-au adresat cotidianului nostru, în . speranța că problema neprevăzută le va fi rezolvată. Iar CUVÂNTUL LIBER le-a rezolvat situația. Dacă inițial directorul instituției, Dănuț Ciocoiu, a precizat faptul că pensiile se pot ridica de la Oficiul CEC din comuna Dobra și de la sediul central din Deva (lângă Casa Județeană de Pensii), între timp situația s-a schimbat favorabil pentru ilieni. „Am trimis un angajat care să distribuie pensiile oamenilor încă de astăzi (joi, 16.06), iar în cursul zilei de ieri oamenii și-au putut ridica pensiile de la Dobra și de la Deva”, spune Dănuț Ciocoiu.

■ Spațiile complexului 
de porci de la Gelmar a 
fost achiziționat de un 
investitor.

Loredana Leah_______________
loredana.leah@lnforniniedia.ro

Gelmar - în anul 2002 spațiile celui mai mare complex de porci din județ, cu subunități la Romos, Orăștie, Gelmar și Turdaș, au fost atribuite în custodie persoanelor care în acel moment păreau că doresc să repopuleze și să modernizeze complexul.
Hale cumpărateîncercarea de a salva de la ruină zecile de hale ale complexului a eșuat și numai în localitatea Gelmar a apărut un investitor serios.Custodele halelor din Romos nu a respectat obligațiile contractuale și planul de afaceri pe baza căruia halele i-

au fost acordate în custodie s- a dovedit, din păcate, a fi doar de fațadă.
Au distrus totTot fierul existent în structura halelor a dispărut, și de la cifra de 60000 de porci care erau la un moment dat aici, acum mai sunt doar 30. Motivele conform cărora hoții ar fi cei care au furat tot fierul nu sunt veridice, custodele fiind răspunzător pentru halele pe care le-a achiziționat.Conform planului de afaceri, noul „proprietar” ar fi avut obligația să investească în halele de producție nu în anexe, așa cum s-a întâmplat la Romos.
Se caută investitoriîn cazul unor investiții serioase în halele de producție, custozii ar fi avut șansa să devină proprietarii spațiilor. Pentru că acest

Bate vântul în curtea fostului complex de porci (FotoiTraian Mânu)lucru nu s-a întâmplat și majoritatea halelor sunt în stadiul de ruine, Direcția Agricolă dorește să recupereze ceea ce se mai poate și să fie oferit investitorilor.
Pregătiri pentru închiderea centrului

S-a rezolvat problema pensiilor la Ilia

Orăștie (DJ.) - Primăria Municipiului Orăștie a elaborat, în urmă cu doi ani, un proiect ce vizează punerea în valoare a centrului istoric al localității. Se preconizează închiderea circulației pentru mașini în zona cuprinsă între Catedrala Ordodoxă și Spitalul Vechi, spațiul revenind în exclusivitate pietonilor.
ReabilităriPentru reabilitarea centrului medieval, în special a fațadelor clădirilor din Piața Victoriei și de pe Strada N. Bălcescu, CJ Hunedoara s-a asociat cu Primăria Orăștie. „în prezent dorim ca, în același timp cu derularea programului SAMTID să realizăm și

înlocuirea rețelei de canalizare pe strada Bălcescu și să efectuăm primele lucrări pentru pregătirea închiderii cen
trului, astfel încât, până la sfârșitul anului, obiectivul să fie realizat”, a precizat viceprimarul, Alex. Muntean.

Centrul istoric din municipiul Orăștie

La Galerie
Hunedoara (S.B.) - Ga

leria de Artă din Hunedoara găzduiește o expoziție de volume bibliografice. Este vorba despre volume ale „Sonetelor” de M. Eminescu prezentate alături de lucrările autentice a 40 de gravori, artiști și stu- denți de la Universitatea de Arte din București, secția de grafică, clasa prof. univ. Mircia Dumitrescu. Fiecare artist semnează câte 25 de exemplare ale volumului amintit pe care le ilustrează cu opt gravuri originale, semnate olograf și numerotate.
Galerii ia artă

• Hunedoara: Expoziția 
oe carte bibliofilă. Pe 
ângă volumul "Sonete" 

□e Mihai Eminescu expo
ziția prezintă 40 de lu- 
c-ări de gravură ale ar
tiștilor ilustratori de vol- 
jme bibliofile, în original.

• Deva: Galeria de Artă
"Forma". Expoziția de 
pictură și grafică 
"Valențe peisagistice 
"unedorene” organizată 
de artiști hunedoreni, 
membri ai Filialei Deva a 
UAP, în colaborare cu 
Muzeul devean._________
• Orăștie: Galeria de 
Artă. Expoziție de pictură 
Mircea Zdrenghea.

Carte
• "Caravana cinemato
grafică" de Ion Groșan. 
Editura CORINT ne răsfață 
cu o nouă serie intitulată 
„Scriitori români". Se 
cunoaște intuiția și mâna 
bună a coordonatorului 
seriei, talentatul Daniel 
Cristea-Enache. Un prim- 
volum pe care îl remarcăm 
este cel semnat de loan 
Groșan, volum intitulat 
„Caravana cinematografică 
și alte povestiri" (cu o pre
față de Nicoleta Clivet). 
Este vorba despre ediția 
definitivă a cărții sale de 

debut (1985), care nu a 
lăsat deloc indiferentă crit
ica vremii: „loan Groșan a 
vrut să arate că tema nu 
contează în literatură, 
compunând o întreagă lit
eratură a temei: tema con
tează exclusiv ca temă a 
literaturii. Nu mă joc cu 
vorbele" - spune Nicolae 
Manolescu.

Video/DVD
• „Cip Audio Video 
Film" Deva. Ulpia Shop
ping Center, etaj 1. Cele 
mai noi și căutate CD-uri 
cu muzică pentru toate 
gusturile.

Casetele cu filme de ultimă
oră se pot achiziționa sau 
închiria pentru ca timpul 
liber să fie petrecut con- 
fortant, după alegerea 
fiecăruia, indiferent de 
vârstă. Pentru copii există 
filme apărute recent indi
cate a fi vizionate cu per
sonaje iubite chiar și de cei 
mari.

Cinema
• Deva, Cinema „Pa
tria". în perioada 10-16 
iunie 2005. Prețul biletu
lui: 25.000 lei lunea și 
35.000 lei în restul zilelor. 
- "Triplu X - 2" (XXX 2: 
State of the Union)
în Triplu X-2, continuare 
a blockbuster-ului XXX din 
2002, agentul NSA Augus
tus Gibbons (Samuel L. 
Jackson) se află încă o 
dată în postura de a avea 
nevoie de un outsider, 
împreună cu noul său 
agent, (Ice Cube), care 
poartă numele de cod 
„XXX", trebuie să dea de 
urma unei grupări militare 
periculoase, conduse de 
Willem Dafoe, care con
spiră împotriva Guvernului 
Statelor Unite, chiar din 
interiorul capitalei acesto
ra. însuși președintele este 
ținta unui asasinat pus la

cale de rebeli. Omul din 
afară, de care Gibbons are 
nevoie, este un soldat dec
orat din Special Opera
tions, Darius Stone, care se 
află într-o închisoare mili
tară sub pază strictă. Sin
gura speranță de dejucare 
a primei lovituri de stat din 
istoria americană este ca 
noul agent XXX să-i 
descopere pe insurgenți 
din interior.
• Hunedoara, Cinema 
„Flacăra", de la orele 13 - 
16-19.

- "Constantin" (Constan
tine) - Thriller.
„Constantine" este po
vestea fantasticului și puțin 
reverențiosului detectiv 
John Constantine, inter
pretat de Keanu Reeves, 
care a fost cu adevărat 
până în iad și înapoi. 
Născut cu abilitatea de a 
recunoaște deopotrivă 
îngerii și demonii care vin 
pe Pământ, Constantine a 
hotârat în adolescență să 
se sinucidă pentru a scăpa 
de aceste viziuni chinu
itoare. Dar a eșuat. Resus
citat împotriva dorinței 
sale, a fost aruncat din 
nou în lumea celor vii. 
Acum, marcat de încer
carea de sinucidere, 
patrulează într-un purga
toriu terestru, sperând 
zadarnic să-și câștige drep
tul de a intra în Rai prin 
trimiterea soldaților 
diavolului din nou înapoi 
în adâncuri.

Jpectacok.
• Nedeie lâ Hășdău (corn) 

Topllța), în Ținutul Pădure- 
nilor.
Duminică, 19 iunie, cu 
începere la ora 9.00, la 
Căminul Cultural din 
Hășdău, se ve derula un 
program cultural care va 
cuprinde lansarea cărții 
prof. dr. Rusalin Ișfănoni, 
"Pădurenii Hunedoarei", 
un grupaj de obiceiuri 
străvechi și cântece 
pădurenești prezentate de 
grupuri folclorice din satele 
Feregi, Lelese, Ciulpăz, 
Hășdău și soliști vocali 
născuți în Ținutul Pădure- 
nilor. Toate acestea vor fi 
urmate de o "Omenie cu 
bucate pregătite de 
hășdăiene, de jocuri și 
dansuri pădurenești, dar și 
moderne. Toate acestea 
vor debuta cu o slujbă reli
gioasă la biserica din sat
ul Hășdău.

Paiet»!
• Deva. în Parcul „Cetății" 
puteți petrece clipe de 
destindere în mijlocul 
naturii și, dacă vremea 
permite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 
monument istoric. Pentru 
a vizita Cetatea Devei se 
poate urca cu telecabina 
de la poalele monumentu
lui istoric. Stația de plecare 
este lângă Stadionul 
„Cetate".

• Simeria. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țară este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere totală. 
Parcul Simeriei oferă splen
doarea primăverii. Aproa
pe de acesta se află Villa 
Dorr care oferă hotel, res
taurant și bar, punând la 
dispoziție diverse forme de 
agrement: călărie, plimbări 
cu barca, planorism (para- 
pantism), drumeții și excur
sii la monumentele exis
tente în împrejurimi.

Ștranduri
• Ștrandul din Deva este 
deschis zilnic între orele 8 
- 20, iar biletul de intrare 
este de 40.000 lei pentru 
adulți și 20.000 lei pentru 
copii. în incintă sunt 
oferite serviciile cele mar 
bune pentru petrecerea 

unor ore plăcute în week
end: terasă, terenuri de 
sport și asigurarea materi
alului folosit pentru plajă. 
• La Geoagiu, de aseme
nea, puteți petrece un 
week-end de neuitat, pen
tru că stațiunea oferă 
diverse forme de relaxare.

Uiuâurî
• „ Bobo’s Pub" Deva, Str.
1 Decembrie, nr. 11, oferă 
devenilor, și nu numai, dis
tracții pe cinste, cu muzică 
de, ultimă oră și DJ dintre 
cei mai apreciați în special 
de tinerii care caută astfel 

, de distracții._____________
• „Supreme Club", din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu ruleta 
electronică, cea mai 
savuroasă cafea. 
Rezervări: 0254/221220.

Turism

• Cabana Pietrele
Situare: în Retezat, la cca 
25 de kilometri de Ohaba 
de sub Piatră
Cazare: camere cu 2, 3 sau 
4 paturi, cu spălător 
comun, toaletă
• Complex Râușor
Situare: în Retezat, la 10 
kilometri de Râu de Mori 
pe DJ 686
Cazare: camere cu 2, 3, 4 
paturi, toaletă și duș

mailto:loredana.leah@lnforniniedia.ro
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• în arest. Lucrătorii Biroului Poliției Investigații Criminale au clarificat situația numitului Gheorghe Paraschiv, de 37 de ani, din Hunedoara, fără ocupație, cu antecedente penale, care are de executat doi ani și șase luni de închisoare, pentru vătămare corporală. (D.l.)
• Reținut. Polițiștii din Brad cercetează în stare de reținere pe Cristian P., de 29 de ani, din comuna Cernătești (Buzău), fără ocupație, recidivist, care este autorul mgi multor furturi din societăți comerciale de pe raza municipiului Brad. El urmează a fi prezentat instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă. (D.l.)
• Identificați. Sunt cercetați în stare de libertate Francis G., cu antecedente penale, fără ocupație, și Gheorghe Ș„ 24 de ani, fără antecedente penale, ambii din Vulcan, despre care polițiștii au stabilit că, în cursul lunii aprilie 2005, au sustras de la E.M. Vulcan o țeavă în valoare de aproape 20 de milioane de lei. (D.l.)

Un nou

FAP’fOfc DIVERS

■ Peste două luni este 
posibil să se înființeze 
o nouă formațiune 
politică.

Daniel I. Iancu______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Grupul de inițiativă constituit pentru înființarea ca partid politic a Mișcării Conservatoare, a poposit ieri, la Deva, pentru a-și expune principiile și modul de acțiune. Astfel, se dorește ca noua formațiune să aibă o conducere policentrică, fără a fi un „partid de masă”.
Valorificarea tradiției„Noi nu ducem muncă de lămurire, ci căutăm doar oameni care gândesc ca și noi”, a precizat Mugur Vasi-

liu, unul dintre membrii grupului de inițiativă, prezent în județul Hunedoara. El a mai explicat că Mișcarea Conservatoare nu se dorește a fi continuatoarea vreunei formațiuni politice. „Am adoptat conceptul de conservatorism, dar nu în linie istorică. Există câteva linii generale, dar nimic mai mult. Noi dorim valorificarea tradiției în toate domeniile și vrem să mișcăm valorile românești și să le aducem în față”, a mai spus Mugur Vasiliu. Până în luna august, grupul de inițiativă va încerca strângerea celor 25 de mii de semnături câte sunt necesare pentru înființarea unui partid politic, urmând ca apoi să înceapă demersurile pentru constituirea efectivă a Mișcării Conservatoare. Membri ai grupului de inițiativă Mișcarea Conservatoare

Narcisismul babe
lor nepieptănate

Daniel I. Iancu____________
daniel.iancu@informmedia.ro

\ /ă dați seama că treaba asta cu babele
V care își fac coafura taman în toiul unor 

„incendii" ce ne mistuie totul în jur, nu e 
doar o diversiune pusă la cale de niscaiva 
servicii secrete, ci e o crudă și insolită reali
tate. La câtă puzderie de pensionari avem, 
nici nu-i de mirare că se fac cozi la buticurile 
ce vând piepteni... Dorința nestăvilită a 
românilor de a se ocupa de cu totul alte 
lucruri, decât cele care ar trebui să-i doară, 
pare să crească de la o zi la alta, în proporție 
directă cu sentimentul că fiecare dintre noi 
(singur) deține secretele universului...

Chestia cu pieptănatul narcisist la orice 
oră din zi și. din noapte, indiferent de 
ce se petrece-n jur, devine astfel un obicei 

promovat la nivel național. Sunt niscaiva 
inundații într-un sat uitat și de Doamne- 
Doamne și de autorități? Nimic mai simplu: 
ne pieptănăm frumos cu cărare pe stânga și 
vorbim despre prostia ălora de și-au pus case- 
le-n mijlocu' câmpului. Sunt răpiți unii prin 
pustiurile din Irak? Ce altă treabă am avea noi 
decât să ne dăm freza pe spate în timp ce-i 
acuzăm isteric că și-au înscenat propria ră
pire... Și exemplele ar putea continua. Cam 
asta-i treaba cu noi românii! Am ajuns să vor
bim despre toate cele și despre nimic, reușind 
aproape de fiecare dată să rătăm cu succes 
esențialul! Care nu trebuie confundat cu pro
pria persoană!

PâREREA TA CUNTEAZÂ: @e credeți despre protocolul pentru comisia examinatoare la bac?
j f j j J J j J j J 4'J 1 4 4 4 J J J 4} 4 4 4 4-J / SJ 1 4 J 4 4 S 4 4 4J 4 J 4 4 J 1 f S 44 J 4 4 4 J 4 J 41 4 4 S4 t J 4 4 44 44 j j‘4 4 4 4 4 J J 4 J S 4 s 4 J 4 4 4 4 J J J J 4 J J 4 44 4 4 4 S 4 t 4 J 4 J J 4 4 J S*

Sunt bani irosiți.Știu că tradiția este ca fiecare elev din clasa a XII-a să contribuie cu o sumă de bani pentru a se organiza un anumit protocol pentru comisie, dar acești bani ar putea fi folosiți foarte bine altfel.
Tm, 
Deva

La noi la liceu nu se mai organizează protocol. Comisia nu poate fi influențată în privința notelor pentru că totul depinde de cât de bine ne pregătim noi pentru examene, banii pentru protocol nu-și au rost.
Andreea Datcu, 
Deva

Scopul pentru care se adună acești bani de protocol este ca profesorii care fac parte din comisie să fie mai indulgenți. Nu știu dacă are importanță acest protocol pentru că totul se rezumă la cât de mult ai învățat.
Mihai, 
Deva

Nu mai există protocol. Știu că se adunau niște bani pentru tratația comisiei, crezându-se că în acest fel vor acorda note mai mari. Erau doar bani aruncați pentru că elevii erau notați în funcție de ceea ce scriau.
Iulia David, 
Deva

Este o chestiune împământenită, moștenită de la celelalte generații și este foarte greu să se schimbe ceva. Dacă profesorii nu sunt influențați și nu vor acorda elevilor note mai mari decât li se Cuvine, totul este ok. 
Cornel Gavrea, 
Deva

URGENȚI
Farmacii

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm”. non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ®-> 717659.
Farmacia „Green Line”, non-stop, Bd.
Republicii, nr. 8.®-» 748199.
Farmacia „Arnica", str. George Enes
cu, nr. 7. ©-» 713045.
DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str. 
Victoriei, nr. 1. ©-+ 222380

Farmacia nr.1 »Remedia". non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ©-» 211616, 
224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II”, 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-> 
211949.
ORĂȘTIE
Farmacia „Oros". sâmbătă, orele
8 -20 duminică,;orele 8-14, str. N 
Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram Iancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia”, sâmbătă și 
duminică, orele 9—13, str. Avram 
Iancu, nr. 48. ©-♦ 612887.

Stomatologie
Policlinica Stomatologie Deva.str- M 
Kogălniceanu, zilnic 8-20__________
Cabinet medical individual STQMâTO, 
dr. Dumitru Gudea. Călan, Str. Inde
pendenței, 18A. ©-» 731509.

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei 
dr. Crăciunel AdinelTfiJena Hune
doara, str. Avram Iancu, nr. 9. .©-* 
0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxilo-tăcialâ, dr. 
Zuberecz Richard. Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. C—• 717686.
Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ©- 242461.

Colaborare
Călan (D.L) - Primăria Călan a încheiat recent un contract de colaborare cu Compania de Construcții Căi Ferate, în baza căruia, în aceste zile, va fi refăcut cu balast drumul ce leagă Călanul de Strei-Săcel.

LOCURI DE MUNCA VACANTE

Denumire societate Localitate Adresă Meserie Nr Ioc

GIESGUTH MOBELELEMENTE PROD SRL LĂPUGIU GRIND, 68A încărcător-descărcător 2

ROMAVICON SRL MINTIA VEȚEL M. CORVIN. 2 încărcător-descărcător

AUTOSERVICE LINK DEVA MUNTENIEI, 21 inginer autovehicule rutiere 1

BAU DEGOLUX PREST SRL DEVA NUFERILOR inginer construcții civile, industriale și agricole 1

AGERO PLUS SRL DEVA IULIU MANIU inginer construcții civile, industriale și agricole 1

• Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Vladu, prefect 11.00-14.00

• Primăria Municipiului Deva:
Dragomir Popa, secretar 08.00-10.00

• Primăria Municipiului Hunedoara:
Nicolae Schiau, primar începând cu ora 09.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar Costel Cozac, adjunctul șefului Poliției Munici
piului Hunedoara 14.00-16.00

• Poliția Municipiului Petroșani:
Comisar-șef Didel Babeș, adjunctul șefului Poliției 
Municipiului Petroșani - 10.00-12.00

Ia CUViffllft și câștigi în fiecare vineri!
Află cum poți câștiga:• Decupează și completează talonul de concurs publicat vineri în ziar.• Depune plicul în urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbătă, duminică și luni sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc miercuri, 22 iunie 2005, la sediul redacției Cuvântul liber.

• Numele câștigătorilor vor fi publicate în paginile ediției de joi, 23 iunie a.c.
• 3 premii x 1.000.000 lei 

(100 lei noi)Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211.275.
Regulament:Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu pot participa angajații SC Inform Media SRL și nici rudele acestora de gradul I sau II.

Talon de concurs - 17 iunie 2005
Nume____________________ Prenume___________________________
Ad rasă______________________________________________________
Telefon______________________E-mail___________________________

mri cuvw |
CONCU

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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CIR, departe de finală FC CIP-AS Odorheiu 5-7 (3-5)
Sala Sporturilor; Spectatori: 700,

• Caută extreme. Marian Muntean, patronul clubului Cetate Deva, s-a întâlnit aseară cu Teodor Florescu, finanțatorul echipei Rulmentul Brașov, pentru a discuta transferul unor jucătoare. „Ne interesează două extreme, iar echipa antrenată de Mariana Tîrcă are surplus de jucătoare pe acest post", preciza Muntean. (C.M.)
• Protasov la Steaua. Fostul atacant al naționalei URSS, Oleg Protasov (41 ani), are cele mai mari sanse de a semna un contract de antrenor cu Steaua. Protasov a mai antrenat Olympiakos Pireu (cu care a cucerit un titlu în 2002- 2003) și pe AEL Limassol, în cariera de fotbalist a jucat de 68 de ori în naționala URSS. (C.M.)
Svetlana Horkina va fi 
mămică în SUA

Los Angeles (C.M.) - Horkina, multiplă campioană europeană, mondială și olimpică, s-a retras din activitate după Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, declarând atunci că prioritatea sa este întemeierea unei familii. Fosta sportivă se află la Los Angeles încă din luna mai, ea refuzând constant să comenteze în Rusia faptul că este însărcinată, deși informațiile în acest sens au început să a- pară în luna ianuarie. Svetlana Horkina s-a deplasat la Los Angeles pentru a fi alături deprietenul ei, actorul georgian Levan Uchaneisvili, bare a jucat în filme precum Independence Day, Blade sau Air Force One. La Los Angeles, Horkina, în vârstă de 26 de ani, locuiește împreună cu sora sa mai mică, Yulia, care lucrează la School of Gymnastics, în Culver City.Fosta gimnasta s-a declarat nemulțumită de faptul că nici în SUA nu a scăpat de atenția presei și a lăsat să se înțeleagă că urmează să se întoarcă în Rusia, unde în decembrie 2004 a fost aleasă vicepreședinte al Federației de Gimnastică.
FOTBAL / Campionatul JudețeanJ j . 4 4 4 4 4 4 444444444»-44-44444»4^4t444.44

Arbitrii și observatorii etapei a 26 -a (ultima), 
duminică, 19 iunie
Cerna Lunca Cernii - Gloria Bretea Romană: Vlad Biriș - 
centru, Marius Necșulescu și Dani Petru (toți Deva) - asis 
tenți. Observator - Petru Sperios (Hunedoara).__________
Goanță Ghețari - Unirea Zam: Adnan Romonți - centru, 
C-tin lordache și Adrian Costea (toți Simeria) - asistenți. 
Observator - Adrian Radu (Deva)._________
Streiul Simeria Veche - Știința lancu de Hunedoara: Daniel 
Roman - centru, Cristian Măluțan și Alin Saraol (toți Deva)
- asistenți. Observator - Tiberiu Nistor (Simeria).________
CFR Marmosim II - AS Sântămăria Orlea: Daniel Haidiner
- centru, Florentin Văcaru și Florin Velea (toțij-tunedoara)
- asistenți. Observator - Marian Dima (Deva).___________

Casino Ilia - stă

■ AS Odorheiu e 
favorită la calificarea în 
finală grație contra
atacurilor ucigătoare.
ClPRIAN MARINUț________________________

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - AS Odorheiu care a ucis visul FC CIP de a deveni campioană a României, câștigând chiar ea trofeul, nu le-a permis devenilor nici măcar revanșa în competiția surpriză a Cupei României.
Căldură ucigătoare

turilor, la care devenii nu s- au adaptat atât de bine ca și adversarii lor.De la zăpușeală și de la lipsa de formă a unor jucători de bază a rezultat o stare de hipnoză în care devenii intrau în fața defensivei elastice și a jocului excelent pe contraatac etalat de oaspeți. în aceste condiții, după cinci minute echilibrate, dar în care AS Odorheiu a punctat de două ori, iar CIP o singură dată,

scenariul partidei a fost simplu. Devenii atacau insistent, dar fără luciditate, iar oaspeții punctau cu lejeritate pe contraatac. Acest sindrom a fost resimțit cel mai acut de CIP de la 1-2 la 1-5 și a fost parțial salvat de golurile norocoase din ultimul minut al reprizei întâi. După pauză, filmul a fost similar, dar fiecare echipă a punctat de două ori, deși pe final asediul devean s-a accentuat, întrucât CIP a jucat

Au marcat: 0-1, min. 3: Șandor; 
1-1, min. 4: Moț; 1-2, min. 12: 
Hampota; 1-3, min. 14: Șandor; 
1-4, min. 18 Laszlo; 1-5, min. 19: 
Ferencz; 2-5, min. 20: Al-loani 
(penalty, 6 metri); 3-5, min. 20 
Conig; 3-6, min. 23; Laszlo; 3-7, 
min. 30 Ferencz; 4-7, min. 31 
Moț; 5-7, min. 33 Stancu.

fără portar. Returul va fi duminică, la Odorhei și chiar dacă gazdele sunt favorite, orice e posibil.
în partida tur a semifinalelor, disputată aseară la Deva, campionii au profitat de evoluția modestă a elevilor lui Virgil Stoica și fără să strălucească, s-au impus la două goluri diferență, devenind favoriți la calificarea în semifinale.Primul adversar al vice- campioanei a fost călduraînăbușitoare din Sala Spor- Indicațiile antrenorului Virgil Stoica nu au reușit „să-i trezească,, pe deveni

Sibiu - Deva, cea mai rapidă etapă
■ Runda IV a turului 
ciclist al României, în
cheiată la Deva, a bă
tut recordul la viteză.
ClPRIAN MARINUț________________________

ciprian.ntarinut@informmedia.ro

Deva - Caravana Turului Ciclist al României a ajuns, ieri, la Deva, cu 30-40 de minute înaintea orei anunțate „lăudându-se” cu o perfor- ' manță de nivel internațional, în ciuda unei busculade produse cu 500 metri înainte de

sosire care a provocat căzătura a 16 rutieri.Cei 78 de participanți la etapa a IV-a, derulată pe distanța de 122 km, între Sibiu și Deva, au parcurs traseul cu o medie orară excelentă, de 47,2 km/h, transformând runda în cea mai rapidă etapă a „Micii Bucle” din acest an.
Podium străin„Viteza mare de deplasare, comparabilă cu cele atinse în cursele puternice din străinătate, a fost favorizată de absența cățărărilor, pe tronsonul

Deținătorii tricourilor care-i evidențiază pe cei mai buni

Cetate Deva a fost vedeta 
turneului Sardiniei

Deva (C.M.) - Cetate Deva, singura echipă deveană din Liga Națională de handbal feminin, a învins campioana și deținătoarea cupei din campionatul italian, în cadrul Turneului Sardiniei, desfășurat la finalul săptămânii în peninsulă. La competiție au participat trei echipe italiene și formația deveană, iar

elevele antrenorului Marcel Șerban au câștigat la diferențe clare toate partidele disputate. „Câteva dintre jucătoarele Reminului s-au integrat bine în noua echipă, dar mai trebuie puse la punct la capitolul mentalitate și al condiției fizice”, comenta Marian Muntean, patronul clubului devean.
45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
llllllcel mai comPlet supliment 

UJ de televiziune.
Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni

Sibiu - Deva, fiind o singură cățărare și aceea nu foarte dificilă, ci de categoria B”, explica Vasile Selejan, secretarul general al Federației Române de Ciclism, Din păcate, cicliștii români nu au făcut față ritmului foarte rapid, podiumul etapei fiind dominat de sportivi din Turcia și Olanda. Câștigătorii și deținătorii tricourilor cursei au fost premiați, în fața Casei de Cultură „Drăgan Muntean”, de vicepri- marul Devei, Florin Oancea, de Marius Simina, șeful interimar al DSJ Hunedoara și de reprezentanții federației și ai sponsorilor, cu bani și obiecte.
Drum cu problemeStartul rundei a V-a a turului nu va fi la Deva, ci la Petroșani, azi, în jurul orei 13.00, cicliștii urmând a fi transbordați mâine dimineață până în Valea Jiului. „Inițial traseul era Deva- Petroșani - Tg. Jiu, dar din cauza lucrărilor ce se efectuează pe drumul Deva - Petroșani, etapa se va desfășura între Petroșani și Tg. Jiu, cu o buclă pe la Mănăstirea Tismana”, preciza Vasile Sele

jan. în privința favoriților, oficialul federației de specialitate s-a arătat încrezător în șansele românilor de a urca pe podium. „Sorin Pop e momentan pe locul IV, la o diferență de câteva secunde de primul clasat, iar dacă va avea o tactică bună și un ritm pe măsură poate ieși chiar câștigător”, afirma Vasile Selejan.
Premiemii el»®

1. Berat Alphan (Turcia)_______
2. Berry Naghelhout (Olanda) _
3. Patrie Kos (Olanda)

Tricourile turului
Tricou galben al liderului în clasa
mentul general - Ivalio Gabrovs- 
ki (Bulgaria)___________________
Tricoul alb al combativității - 
Dumitru Creciun (Republica 
Moldova)______________________
Tricoul roșu al celui mai bun 
sprinter - Alexandru Ciocan 
(România)_____________________
Tricoul verde al celui mai bun 
cățărător - Alexander Surutkovi- 
ci (Ucraina)____________________
Tricoul albastru al celui mai bun 
ciclist roman - Sorin Gabriel Pop 
(România)

Jucătoarele de la Remin și Cetate au fost coechipiere în Italia

Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!

Abonează-te acum!
CUM TE ABONEZI? jDecupează și completează talonul.- Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 1 trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 'Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, G.P. 3. * 

t? Vei fi contactat în cel mult 5 zile. ’Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 i (tarif local).
Abonamente !

i 
1 lună 59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi) j
3 luni 169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi) J

6 luni 319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi) i
19 luni 599 non lei 150 0 lei noii nret/ziar ab 1,920 lei 10.19 lei noii 1

Numele_____________________Prenumele____ __________________________________________
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada____________Nr. ___________ Bl._Localitatea_______Telefon (opțional)

Sc. Ap. ____ A

■ -1-V î Ti

L!BER~

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.ntarinut@informmedia.ro
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• Surpriză Centralul Ionică Serea, retrogradat în Divizia C după greșelile din partida Dinamo - FC Național din semifinalele Cupei României, va face parte din sezonul următor din lotul pentru Divizia B.(MF)• Precizie,. Comisia Centrală a Arbitrilor va solicita Comitetului Executiv al FRF ca din corpul de observatori pentru Divizia B să facă parte numai foști arbitri.(MF)

Becali apelează și la străini

Un pahar 
de whisky

București (MF) - Președintele CCA, Ion Oră- i ciunescu (foto), a decla- | rat că nu este o greșeală I dacă membrii Comisiei ; beau un pahar de whiș- I ky cu arbitrii străini du- j pă meciurile pe care I aceștia le conduc în Di- 1 vizia.A. „Vom continua | acest schimb de experiență cu arbitrii străini j pentru că a fost un suc- i ces în acest sezon. Și ca ! să spun de la început, și | pe viitorii arbitri care vor veni îi vom duce să le arătăm Bucureștiul. N-o să le arătăm numai i gropile și mizeriile din ; oraș, trebuie să vadă că î și în România tinerii se I distrează și duc o viață i civilizată. Nu cred că e j o greșeală dacă mergem la un restaurant sau la un bar și bem un paharde whiskey. Este o practică acest lucru, ca după un meci să mergi undeva. Și vă spun că nici cei de la federațiaolandeză nu au fost deranjați de ce s-a întâmplat atunci”, a spus Crăciu- nescu.
A bătut palma cu Akratitos

Atena (MF) - Tehnicianul român, Hie Dumitrescu, a declarat, miercuri, că a semnat un contract pe un an, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, cu gruparea Akratitos Atena, nou promovată în prima ligă a campionatului Greciei. Tehnicianul român a afirmat că obiectivul formației pe care o va pregăti în noul sezon este crearea unei echipe competitive. „Akratitos este o echipă care a promovat în prima ligă din Grecia. Noul președinte face parte din familia lui Psomiadis, fost președinte la AEK Atena, și avem ca obiectiv crearea unei echipe competitive pentru sezonul următor”, a continuat Hie Dumitrescu. Antreng- rul Hie Dumitrescu a menționat că intenționează să solicite transferarea a zece jucători, printre care și doi sau trei români. Dumitrescu a mai antrenat în Grecia formațiile AEK Atena și Aigaleo Atena.

Florin Prunea

Prunea la 
Craiova?
Craiova (MF) - Patro
nul Universității Cra
iova, Adrian Mltitelu, 
a declarat că a ajuns 
la un acord de prin
cipiu cu portarul Flo
rin Prunea. „Ne-am 
întâlnit șl sunt șanse 
foarte mari ca Pru
nea să îmbrace tri
coul Craiovei. Ne-am 
înțeles asupra detali
ilor financiare, au mai 
rămas de pus la punct 
alte mici detalii. Avem 
nevoie de experiența 
Iul", a spus Mititelu. 
Oficialul oltean a afir
mat că Ovldiu Stângă, 
care va fi manager ge
neral și antrenor, va 
deveni în scurt timp u- 
nul dintre cei mal buni 
tehnicieni din Româ
nia. Consllului de 
Administrație a apro
bat noua structură a 
acționarlatului, prin 
preluarea majorității 
acțiunilor de către SC 
Cetatea Banilor SA.

IV Oficialul clubului 
Steaua susține că nu se 
grăbește să numească 
un nou antrenor.

București (MF) ■ Patronul clubului Steaua, Gigi Becali, a declarat, miercuri după- amiază, că negociază cu mai multi antrenori, dintre care doi din străinătate, pentru ocuparea postului deținut până la finele campionatului de Dumitru Dumitriu. „Nu am găsit antrenor până acum, dar nu mă grăbesc deloc, e timp. De abia s-a terminat campionatul, jucătorii sunt în vacantă, programul de pregătire al echipei e făcut, așa că n-am de ce să mă grăbesc. Acum negociez cu mai multi
După 20 de ani sub panou
H Pivoții echipei Carbo
chim Cluj, Tiberiu Sebes
tyen și Cornel Săftescu, 
se retrag din baschet.

Cluj-Napoca (MF) - Sebes- tyen și Săftescu, ambii în vârstă de 36 de ani, sunt ultimii jucători în activitate din fosta echipă a Universității Cluj care a câștigat ultimul titlu national în 1996. Tiberiu Se- bestyen a declarat că simte nu ar mai fi rezistat încă un an. „Vreau să privesc înainte, în viitor. A fost o perioadă frumoasă, dar nu mai rezist încă un an. Mi-a fost drag baschetul, dar vine un moment când trebuie să spui adio. Oricât de dureros ar fi. Acum a venit timpul pentru 

antrenori, doi din străinătate și câțiva din tară”, a spus Gigi Becali.întrebat dacă Marius Lăcătuș se află printre tehnicienii aflati pe listă, patronul clubului Steaua București, Gigi Becali, s-a enervat brusc. „Nu vă mai spun nimic, gata. Nu vă mai spun nimic, nu vă mai spun nimic”, a răspuns Gigi Becali încheind convorbirea. Imediat după câștigarea titlului de campionă, Becali a intenționat să-l instaleze în funcția de antrenor pe Gheorghe Hagi. însă a fost refuzat. Ulterior, patronul ste- list l-a contactat și pe tehnicianul italian Walter Zenga pentru a-1 convinge să se întoarcă în Ghencea, dar a fost refuzat din nou.

un pas nou. De-acum, o să trec în partea cealaltă, a fa- nilor. O să-l iau pe fiul meu, 
H......................................

Madtă tm meci return
Dffi’iiK săJ dar proferai

ra â mal aproape de itaperea 
iHwruiiii sezon.

Mircea CristescuMatei, și o să asistăm la meciuri”, a afirmat sportivul. Se- bestyen se află la Sibiu, împreună cu familia, unde intenționează să pornească o afacere. „Am niște idei de afaceri, dar deocamdată sunt relaxat. Nu se pune problema să mai joc, la CSU Sibiu sau Gaz Metan Mediaș, doar pentru că sunt aici”, a încheiat Sebes- tyen. Cornel Săftescu, căruia

Gigi Becali este refuzat de mai toți antrenorii.

apropiatii îi spun „Bill”, a afirmat că a fost foarte emoționat la ultimul meci în care a evoluat pentru formația Politehnica Carbochim.
Revine, dar ca spectator„Mă uitam în sală și parcă s-a rupt ceva. Mi-am dat seama că niciodată nu ya mai fi la fel. Și că îmi va fi foarte dor. Dar acum trec mai departe' alături de familia mea”, a spus fostul pivot. Săftescu a menționat că va rămâne în Cluj, unde intenționează să deschidă „cât de curând” o școală de baschet. „Mai am o agenție imobiliară și un magazin de calculatoare, de care va trebui să mă ocup serios de acum. Voi veni la meciuri, pentru că va fi greu să stau 

departe de sală”, a declarai fostul jucător.
Meci de retragereManagerul echipei Poli Mobi- telco Carbochim, Mircea Cristescu, a afirmat că înainte de începerea sezonului 2005/2006 se intenționează organizarea unui meci de retragere pentru Sebestyen și Săftescu. „Merită un meci de retragere. Dorim să-l organizăm, dar probabil va fi mai aproape de începe rea viitorului sezon. E tare greu într-un asemenea moment. îți pierzi o parte din suflet sau, mai bine zis, o pui la păstrare. Știu că, la Cluj, vor fi totdeauna respectați și primiți cu brațele deschise”, a declarat Cristescu, fost coechipier al lui Sebestyen și Săftescu.

Victor Hănes- cu îl va întâlni luni pe danezul Kenneth Carlsen în runda inaugurală de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Dacă va trece de Carlsen, Hănescu va juca, în faza următoare a competiției, cu învingătorul partidei dintre francezii Michael Llodra și j Sebastien Gros- jean, cap de serie numărul 9. Andrei Pavel va juca, în runda inaugurală, cu un jucător venit din calificări.(MF)
(Foto: EPA)

Camelia Potec

Câștigători la Monaco
Monaco (MF) - înotătorii români Camelia Potec și Răzvan Florea au câștigat, miercuri, probele de 400 metri liber, respectiv 200 metri spate, în a doua zi a reuniunii de natatie de la Monaco, a patra și ultima etapă din cadrul circuitului Mare Nostrum. Camelia Potec â ocupat primul loc în proba de 400 m liber, cu timpul de patru minute, opt secunde și 61 de sutimi, fiind urmată de oaltă sportivă din România, Simona Păduraru (4:13.11). Pa poziția a treia s-a clasat sportiva Arantxa Ramos, din Spania, cu timpul de 4:14.63. Răzvan Florea s-a clasat pe prima poziție în proba de 200 m spate, cu timpul de un minut, 58 de secunde și 19 sutimi, fiind urmat de Arkadi Viatchanin (1:58.86) și Markus Rogan (2:00,67). într-o altă probă din circuitul feminin, Simona Păduraru a ocupat locul al doilea la 200 m mixt, cu o performantă de două minute, 17 secunde și 54 de sutimi.

Radu, la Cottbus
Cottbus (MF) - Atacantul român Sergiu Radu a semnat un contract pe două sezoane cu gruparea Energie Cottbus, din liga a doua a campionatului Germaniei, la care evoluează și jucătorul Adrian Iordache, informează site- ul oficial al grupării germane. Sergiu Radu, care va juca la echipa Energie Cottbus cu numărul 29 pe tricou, a evoluat în returul sezonului 2004/2005 la formația FC National, ocupanta locului patru în clasamentul Diviziei A la finalul campionatului. Sergiu Radu a mai evoluat în campionatul Franței, la clubul Le Mans.

„Simota este supărat pe mine"
■ lonuț Popa a partici
pat la petrecerea orga
nizată de Jiul Petroșani 
cu ocazia promovării.

Petroșani (MF) - Antrenorul echipei de fotbal Politehnica Iași, Ionut Popa, care a participat la petrecerea organizată de clubul Jiul Petroșani cU ocazia promovării în Divizia A, a declarat că patronul acestui club, Alin Simota, s-a arătat dezamăgit că tehnicianul a refuzat să pregătească formația sa.„Am ajuns aseară (n.r. - marți), în jurul orei 23:00, la Petroșani. M-au rugat cei de acolo să particip la banchetul de promovare al echipei Jiul 

și nu i-am putut refuza. Eram foarte obosit și am stat numai vreo două ore la petrecere. Patronul Alin Simota s-a supărat pe mine, dar n-am ce să-i fac. El vroia să vin să antrenez echipa Jiul, dar eu i-am spus că prima opțiune o are Poli Iași”, a spus tehn- cianul bănățean lonuț Popa, care a mai afirmat că a fost primit foarte frumos de cei din Petroșani.
Nu a fost uitat„E un semn că nu m-au uitat. Am și eu meritul meu la această promovare”, a continuat Popa, care s-a arătat surprins de bucuria manifestată de oamenii din Valea Jiului la aflarea veștii că fostul

lider al minerilor Miron Coz- ma fusese eliberat, mulți dintre aceștia așteptându-1 să 
M...................  *
Alin Simota s-a .
supărat pe miile. 
El vroia să vin 
să antrenez Jiul, 
dar ea i-am apus 
cd prhaa ogfiwie 
o are Poli. Iași
Ionuț Popa

...................................... H vină la petrecerea echipei. Tehnicianul formației ieșene, care a semnat, marți, un nou contract pentru doi ani cu Politehnica Iași, a pregătit echipa Jiul Petroșani în primele etape ale sezonului competi- țional 2004/2005.
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felicitări (67)
• Pentru Mama Geta, cu toată dragostea, un 
călduros „La mulți ani!” din partea fiicei tale care 
te iubește mult.

Vând ap. 2 camere (03)
• amenajat, balcon mare, pivniță, zona Astoria, 
preț la vedere, și garsonieră cartier Dacia sau 
schimb cu casă Simeria. Tel. 0746/012749.
• apartament 2 camere și garsonieră. Deva, 
cameră, bucătărie, baie, amenajări interioare, 
contorizări, preț 515 milioane lei, negociabil. Tel. 
0720/437889.
• apartament 2 camere și garsonieră. Deva, 
zona Gării, preț 680 milioane lei, negociabil și 
teren intravilan Deva, 900 - 1800 mp, utilități 
aproape. Tel. 0720/437889.
• bdul Decebal. etaj intermediar, renovat 
modern, preț negociabil, la vedere. Tel. 
0726/705460.
• confort 2, etaj 1, jaluzele exterioare, amenajări 
interioare, lavabil, parchet, gresie, faianță, cablu, 
telefon, contorizări, preț negociabil. Tel. 228109.

• Deva, central, etaj 2, din cărămidă, parchet 
stejar, bine întreținut preț 930 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0727/756116.
• Deva, decomandate, ultracentral, etaj inter
mediar, parchet, balcon închis, complet conto- 
rizat, 56 mp, preț 1,2 mid. lei. Tel. 0726/710903.
• Deva, Gojdu, 50 mp, contorizări, balcon închis, 
preț850 milioane lei. Tel. 0740/126029.
• Deva, Minerului, bl. 28/45, sc. 3, decomandate, 
contorizări, parchet, balcon închis, faianță, 
marmură, ușă schimbată, vedere la stradă, 
negociabil. Tel. 0723/933333.
• Deva, zona Gojdu, balcon închis, hol mare, etaj 
2, preț 950 milioane lei. Tel. 0723/997175.
• foarte urgent semidecomandate. zona Cio
clovina, etaj 4, contorizări, bloc izolat, garanție, 
zugrăvit lavabil, instalații Henco, preț 670 
milioane lei. Tel. 0720/747359.
• foarte urgent, zona Scărișoara, etaj bun, 
contorizări, semidecomandate, preț negociabil. 
Tel. 224296,0720/747359.
• Hunedoara, Micro 5/1 jos, etaj 2, decoman
date, ultraamenajat, preț 530 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0727/756116.
• semidecomandate, gresie, faianță, bucătărie 
mărită, parchet, ocupabil imediat, zona Băl- 
cescu, preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/290024.
• ultracentral, bloc cărămidă, fără îmbunătățiri, 
contorizări, etaj 3, preț 950 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 213469,0723/011655.
• urgent decomandate, 55 mp, balcon închis, 
contorizări, apă, gaz, bine înteținut, zona Lido, 
preț 950 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/079659,234415.
• urgent semidecomandate, zona Dacia, etaj 

'intermediar, ușă metalică, parchet lamelar, 
gresie și faianța moderne, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 640 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/815781.
• vând sau schimb apartament, 2 camere, 
pentru locuit sau spațiu comercial, str. M. Emi- 
nescu, preț 21.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/335189.
• zonă centrală Hunedoara, etaj 1, îmbunătățiri, 
centrală termică, gresie, faianță, parchet, 
instalații noi, ușă metalică, balcon închis, preț 
convenabil. Tel. 0722/972981,0741/077821.

• urgent, decomandate, Deva, zonă centrală, 
parchet, centrală termică, balcon închis, st 82 
mp, preț 1,2 mid. lei. Tel. 0726/710903.

• urgent, decomandate, etaj 4, izolat, str. Bejan, 
parchet, centrală termică, 2 băi, balcon, ame
najat, 58 mp, preț 1,020 mid. lei. Tel. 0745/367893
• urgent, zona BălCescu,’ centrală termică, 
parchet nou, gresie și faianță moderne, 
deosebit, preț 26.000 euro, negociabil. Tel. 
0721/815781.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 120 mp, 2 balcoane, 2 băi, cen
trală termică, instalații sanitare noi, multiple 
îmbunătățiri, etaj 1 din 4, zona Carpați, preț 
47.000 euro. Tel. 0745/084616.
• decomandate, centrală termică, 2 băi, balcon 
închis, zona Liliacului, preț 1,7 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780.

Vând case, vile (13)
• casă In Deva, zona Progresului, 4 Camere, bu
cătărie, baie, garaj, Curte cu pomi fructiferi și ga
zon,grădină de legume. Tel. 214446. Exclus inter
mediari!
• Deva,4 camere decomandate, baie, bucătărie, 
terasă, garaj, grădină 1200 mp, centrală termică 
parchet, preț 70.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418.

• Deva, st 1200 mp, preț 33.000 euro. Relații la tel. 
0740/006582.
• Deva, zona Cetății, 2 camere, bucătărie, 
grădină cu pomi, viță de vie, preț 1,4 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0727/756116.

• intravilan 1500 mp, fs 25 m, zona Fabricii de 
mătase Matex Deva, acces la toate utilitățile, 
preț 31 euro/mp, negociabil. Tel: 0745/096675, 
218308, seara
• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria posibilități racordare gaz, apă canali
zare (la poarta). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• intravilan, in Orăștie, st 1100 mp. Tel. 
0727/396120.
• intravilan, la DN7, toate facilitățile, pentru 
construcție casă, ST 17150, FS 15/20 m, preț 5 
euro/mp,negociabil, tel. 0727/756116.
• intravilan, zona Sântuhalm și DN 66, lângă 
Simeria, st 2500 mp, fs mare, utilități în 
vecinătate. Tel. 0720/437889.
• loc de casă în Simeria, 1500 mp, fs 20 m, apă 
gaz, curent, canalizare, preț 12 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 0742/019418

• pentru cabană sau casă toate facilitățile, 
curent, apă gaz, în satul Archia Tel. 215868.
• teren neted, în Deva, cu cabană, magazii, 
pomi, viță de vie, preț 1 euro/mp, tel. 
0724/250099.
• urgent, intravilan, 8000 mp, fs 60 m, utilități, 
Deva, la DN7, preț 35 euro/mp negociabil. Tel. 
0745/888619.
• urgent, intravilan, la DN7 cu CF, facilități, apă 
gaz, curent, 1427 mp, fs 40 m, preț 15,1 euro/mp. 
Tel. 0727/756116.
• vând pădure, în comuna Grișcior, 5 ha situată 
lângă drum, preț negociabil. Tel. -226956, 
0740/525482.

vând spații comerciale (25)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, apometre, 
boxă, pod, preț 1,3 mid lei, negociabil. Tel. 
0766/464412.
• decomandate, zonă centrală, etaj 2, centrală 
termică, 85 mp, preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0740/210780.
• Deva, Al. Saturn, centrală termică, gresie, 
faianță, parchet, contorizări, etaj intermediar, 
preț 42.000 euro. Tel. 0742/290024.
• Deva, Gojdu, etaj 1 din 4, multiple îmbunătățiri, 
centrală termică, preț 33.000 euro. Tel. 
0745/888619.
• Hunedoara, apartament 3 camere, zona Cora, 
casă la 3 km de Hunedoara cu teren, grădină, 
livadă și teren intravilan, cu 3 garaje construite, 
în zona Ceangăi, prețuri negociabile. Tel. 718969.

• ocazie! urgent, semidecomandate, etaj 1 din 
4, balcon, multiple îmbunătățiri, centrală 
termică; Gojdu, preț 33.000 euro. Tel. 
0745/888619.
• parter, 2 băi, amenajat stil occidental, zonă 
centrală, Deva, cu vad, pentru privatizare și 
locuit, prețul pieței. Tel. 0727/756116.
• Simeria, central, fără intermediari. Tel. 
0726/737953.
• urgent, amenajat impecabil, 2 balcoane, 2 băi, 
termopan, centrală termică, 86 mp, etaj 3, zona 
Mărăști, preț 42.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418.

SC GFR SA București 
cu sediul în București, Calea 

Victoriei 114, angajează pentru 
punctul de lucru Simeria 

MECANICI LOCOMOTIVĂ 
LE, LDE, 

cu domiciliul pe raza orașelor 
Simeria, Deva, Hunedoara. 

Relații la sediul punctului de 
lucru din Simeria, Str. 

Atelierelor (Reva Simeria) sau 
la tel. 0254/262240, 

0724/288224.
(25087)

.„ intra in rețea... http://kissdeva.tk ,., 

... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza 

piesa la preferata la adresa de mai sus iar 

apoi ascult-o in DEVA pe 89,3 FMI...

HIT MUSIC STATION
DEVA -89,3 FM m

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.

• amenajat, sc 76 mp, terasă st 260 mp, toate 
facilitățile, vad bun, zona Poliția județeană str. 
M. Eminescu, 43.000 euro, ’ negociabil. Tel. 
0745/266071.

Vând case la țară (17)
Vând alte imobile (27)

• 2 camere, 12 ari teren, preț la vedere, și 
apartamente camere, amenajat, zona Astoria. 
Tel. 0746/012749.
• 3 camere și grădină în Vața de Jos, satul Pră- 
văleni, anexe gospodărești. Relații tel. 
0256/357798,0726/374681.
• 3 camere, cămară hol mare, bucătărie, șură 
grajd, beci, fântânăîn curte, grădinăîn spate, to
tal 30 ari, Pădișa 37. Tel. 775763.
• 4 camere, cămară pivniță coridor, curte, gră
dină 1500 mp, cu pomi fructiferi, în Dobra, Str. 
Gării nr. 6, preț 900 mii. lei. Tel. 212406,283132.

• casățviă) P+M, Șoimuș, apă gaze, 4 camere, 
2 băi, 2 beciuri, living, scară interioară terasă 
garaj, anexe, grădină preț negociabil. Tel. 
225046,0727/934959.
• casă, grădină teren arabil, pădure, în 
Sulighete, nr. 50. Tel. 0726/855010.
• Cristur, nr. 146, preț 690 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 2Z4182,0723/499284.

• Deva, imobil ultracentral, P+l, cu terenul afe
rent, pentru producție, comerț, birouri, 150 mp, 
curent monofazic, trifazic, grup social, 87.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/096675,218308, seara, 
212057.

• caut de închiriat garsonieră sau apartament 
mobilat, exclus Micro 15. Tel. 0722/215579, fără 
intermediari.
• familie tânără caută pentru închiriat o garso
nieră sau apartament 2 camere, mobilat mo
dest, oferim 60 - 70 euro/lună Tel. 0788/497615.
• închiriez apartament 2 camere Deva, zona 
Decebal, centrală termică mobilat, preț 100 
euro. Tel. 0720/747359.
• ofer de închițiat apartament, în Deva, N. 
Bălcescu, etaj intermediar, nemobilat, conto
rizări complete, preț 2 milioane lei, lunar, anti
cipat. Tel. 0726/216069.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere 
semidecomandate, contorizări, repartitoare, 
mobilat, aragaz, frigider, zona Kogălniceanu, 
preț 120 euro, negociabil. Tel. 0742/290024.

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
decomandate, contorizări, aragaz, frigider, tv, 
zonă bună Deva, preț 150 euro. Tel. 0740/126029.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
mobilat, centrală termică Gojdu, pe termen 
lung, preț 130 euro. Tel. 0745/888619.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
semidecomandate, parchet, mobilat, dotat, re
partitoare, Al. Armatei Devă preț 110 euro/lună 
Tel. 0745/367893.
• ofer pentru închiriere apartament 4 camere 
decomandate, mobilat, centrală termică ofer 
350 euro/lună Tel. 0745/367893.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, împăratul Traian, contorizări, mobilat, uti
lat, gigacalorimetru, repartitoare, balcon închis, 
cămară etaj 2, interfon, 110 euro. Tel. 212045.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
mobilat, centrală termică zona Mărăsti, preț 180 
euro. Tel. 0745/888619.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
mobilat, centrală termică, zonă liniștită Deva, 
preț 150 euro. Tel. 0745/888619.
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, suprafață totală 35 mp. Tel. 213406, 
0745/362858. '

• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.

Auto românești (36)

Imobile chirii (29)
• caut garsonieră de închiriat în Orăștie. Tel. 
0721/348953.

• vând Are 243 D, motor Brașov și remorcă 1,5 
tone, stare bună, acte la zi. Tel. 245874, seara, 
0723/335189.

• vând Dada 1310, af 1995, trapă geamuri ioni
zate, bord CN, cauciucuri noi, cârlig remorcă, 
preț 66 milioane lei, neg. Tel. 0722/777303,214953.

Vând garsoniere (19)
• cartier Dacia, parter, contorizări, repartitoare, 
parchet laminat, gresie, faianță ocupabilă 
imediat, preț 550 mii. lei. Tel. 0745/356077,220579.

• confort 1, decomandate, suprafață peste 35 
mp, bdul Decebal Deva, bl. 15, ocupabilă imediat. 
Tel. 227542,0743/985871,0741/154401.
• decomandate, modificată gresie, faianță 
contorizări, ST 30 mp, preț 476 mii. lei, tel. 
0727/756116.
• decomandate, zonă centrală etaj 2,30 mp, 
Deva, fără intermediari. Tel. 0744/471024.

• Deva, zona Dacia, decomandate, modificată 
gresie, faianță contorizări, 30 mp, preț 470 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/756116.

• in Devă zona Plopilor, etl, ocupabilă imediat, 
bine întreținută preț 550 mii. lei, negociabil, tel. 
0727/756116.

Cumpăr garsoniere (20)
• cumpăr urgent garsonieră sau apartament 2 
camere, etaj intermediar, Dacia, fără îmbunătă
țiri, Ofer plata pe loc. Tel. 0745/888619, 227661, 
seara.

Vând terenuri (21)
• L200 mp teren intravilan grădină 60 x 20 mp 
în localitateaTotești - Hațeg, lângă școală 12.000 
lei mp, negociabil, acte în regulă. Tel. 212272, 
0723/732560.

• 1000 mp teren, zona Deva, bun construcție 
cabană casă, facilități gaz, curent. Tel. 
0726/158688
• 11500 mp teren, lângă cabana Bejan. Tel. 
222002, după ora 20 și 223783.

• 1779 mp teren Deva ■ Sântuhalm, zona Alaska. 
Tel. 210869,0721/430502.

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• 5000 mp arabil, în satul Mintia, preț 5 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0721/552239.
• agricol 2,60 ha, cu deschidere de 115 m la 
șoseaua Simeria - Călan, preț negociabil. Tel. 
0722/744629.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL,
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
Email: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724^22-03-65.

z cuvÂtinu.

REALITATEA TV DEVA

REÂUTATgA TV 
DEVA

Imaginea TA 
zilnică!

(24694)

ACUM POȚI TRIMITE 
ANUNȚURI ȘI PRIN SMSI 
TKLEFON: 0720/400

1. Cad, două puncte 2. Nume oraș, virgulă 3. Text anunț

01 - Vând ap. 1 cameră
02 - Cumpăr ap. 1 cameră
03 - Vând ap. 2 camere
04 ■ Cumpăr ap. 2 camere
05 ■ Vând ap. 3 camere
06 - Cumpăr ap. 3 camere
07 - Vând ap. 4 camere
08 - Cumpăr ap. 4 camere
09 - Vând ap. 5, 6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

camere
11 Vând ap. la casă
12 Cumpăr ap. Ia casă
13 - Vând case, vile
14 Cumpăr case
15 Vând case de vacantă
16 - Cumpăr case de vacanță
17 - Vând case la tară
18 Cumpăr case la țară
19 - Vând garsoniere
20 Cumpăr garsoniere
21 Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 Vând locuri de veci
24 ■ Cumpăr locuri de veci
25 Vând spații comerciale
26 - Cumpăr «pății mmerriale

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanțe
33 - Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 - Auto românești - 

Vânzări
37 - Auto străine - Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 - Utilaje, unelte, industriale 

și agricole
41 - Moto-velo
42 - Piese, accesorii
43 - Garaje
44 Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 - Mohilier și interioare
48 ■ Televizoare
49 - Audio-video, antene și

instalații satelit
50 - Aparate fota și telrfonice .
51 - Calculatoare și accesorii

52 - îmbrăcăminte, încălță
minte, articole sport

53 - Materiale de 
construcții

54 - Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnice
57 ■ Plante și animale, 

agro alimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 - Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61 - Altele
62 - Pierderi
63 - Citații
64 - Licitații
65 - Apeluri
66 - Umanitare
67 - Felicitări
68 - Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70 - Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 Oferte locuri de muncă

http://kissdeva.tk
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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■ vând Dada 1300, af 1978, stare perfectă de 
funcționare, motor af 1987, RT, asigurare, preț 16 
milioane lei, negociabil sau variante. Tel. 
0726/705460.
• vând Dada 1310, af 1986, stare foarte bună. 
Tel. 260570.
• vând Dada break 5 trepte, stare bună, vt 2007, 
af 1988, preț negociabil. Tel. 219780,0744/700235.
• vând Dada Solenza Confort, af 2004,1&000 km, 
închidere centralizată, alarmă, radiocasetofon, 
airbag, garanție, preț 200 milioane lei, 20.000 ron, 
tva inclus. Tel. 222010,0744/699735.
• vând Oltcit RM, af 1989, stare bună de 
funcționare, scaune Opel, RAR 2006, preț 14 
milioane lei, negociabil și Dacia af 1979, 14 
milioane lei, taxe la zi. Tel. 0726/501306.
• vând urgent Dacia 1410, albi af 1995, vt 2006, 
rovinietă geamuri ionizate, casetofon, praguri 
false, eleron cu stop pe frână jențl, cauciucuri 
late, capotă față și portbagaj capitonate, 67,5 
milioane lei, negociabil, 0726/369313.

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 
incluse în preț. Informații tel. 0723/481776 
sau 0745/840474.

• vând combină audio Philips, 3 CD-uri, dublu- 
caset, radio, digitală, boxe, 3 base reflex, preț 
negociabil. Tel. 0746/141037.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Microbuze. Dube (38)
■ vând Iveco Turbo Daily, 2500 cmc, 14 locuri, af 
1988, taxe achitate la zi, înscris pe persoană 
fizică sau variante, preț negociabil. Tel. 
0726/705460.

• vând aparat foto Olimpia, geantă blitz sau 
schimb cu telefon mobil, preț 1 milion lei. Tel. 
0722/161644.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând colecția magazin istoric 1967 ■ 1991, 
chimia organică de Nenițescu vol. I și II, 
compendiu de fizică' mică enciclopedie de 
chimie, preț negociabil. Tel. 0723/438832.

Electrocasnice (56)
• vând congelator 5 sertare, stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 227452.

• vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună. Tel. 221431 seara.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, un frigider 
Arctic, mărime medie, ambele la 5 milioane lei. 
Tel. 0720/432448,0254/213483.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, aproape nouă 
frigider Minsk rusesc și aspirator AP21, în 
perfectă stare de funcționare. Tel,. 232414.
• văn. nașină de spălat Alba Lux 9, preț800.000 
lei. Tel. 221431 seara.

• vând 2 bazine inox dreptunghiulare pe suport 
metalic 250x180x70 cm, 2000 litri fiecare, posi
bilități răcire alimente, 380 euro bucata, nego
ciabil. Tel. 0745/096675,218308 seara, 212057.
• vând 2 butelii turistice, noi, aduse din Polonia. 
Tel. 232414.
• vând balanță analitică electrică 200 gr și deck 
stereo Akai, preț negociabil. Tel. 0720/437889.

• vând navete 1/12 cu sticle de 1 litru, pentru 
apă minerală, navete 1/20 și 1/24 cu sticle euro 
de 0,5 I, avantajos. Tel. 0745/096675, 235320, 
218308, seara.

Pierderi (62)

Decese (75)

Soția Margareta și familia mulțumesc celor care au fost alături de ei la cea mai grea Încercare pricinuită de pierderea dragului lor soț, tată și bunic
BERINDE LIVIU (PUCHI)întotdeauna îl vom iubi.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând căruță nouă din lemn, roți cauciuc, 1 ■ 2 
cai, abricht cu mandrină și circular. Tel. 
0254/263598.
• vând drcular SKP 54 Bosch nou, mașină șlefuit 
marcă germană, aparat foto cu casetă audio 
încorporată căști, trepied. Tel. 260570.

• vând componente din combină Class,1961, din 
dezmembrare. Tel. 0254/221198, după ora 15,30 
și 0254/779554 după ora 22.
• vând tractor 45 CP Germania,-.în funcțiune, cu 
anvelope noi, preț 92 milioane lei și remorcă 5 
tone, 18 milioane lei. Tel. 0726/743274.
• vând tractor U 650 (ca nou) și combină New 
Holand, masa 3 m, import. Tel. 734758.
• vând tractor U650 M, plug PP3, grapă cu 
discuri CD 3,2. Tel. 0744/200334.

• vând calculator Fujitsu Siemens PIV 1,70 GHz, 
256 MB Ram (sdram, hard disc 60 Gb, Nvidia 
geforce 2MX/Mx400, 64 Ram, floppy disk, 
tastatură multimedia, mouse optic, ecran plat, 
preț 600 euro, toate. Tel. 0721/553868.

• vând componente de calculator de orice tip, 
prin comandă sau configurații de PC second
hand, prețuri rezonabile, comenzi marți ■ joi. Tel. 
0726/611829,0745/633373.
• vând copiator A3 Minolta 425,4300,4320,1030, 
1054, stare foarte bună, consumabile ieftine, 
garanție, service, prețuri fără concurență. Tel. 
0723/335189.
• vând laptop cu tft cdor, 10.500.000, 256 DDR 
750.000, monitor 15,17 inch 1.200.000,2.000.000, 
hdd 40 Gb 1.400.000, sempron 2600 ■ 2.800,000. 
Tel. 0727/464388,

• vând 30 porci mici și mari, în localitatea
Cucuiș, familia Trufaș Marian. Relații tel. 
0720/372609. •
• vând arbore de cafea. 4 ani, foarte frumos, 
frunze 17 cm lungime. Tel. 227224.
• vând pavilion cu 25 familii albine, preț conve
nabil, Hațeg. Tel. 770259.
• vând porci rasa Marele alb, preț avantajos, 110 
-130 kg, Relații latei. 0724/351068
• vând vacă tânără, cu vițel de 3 luni, vițel de 5 
luni, cazan de țuică din cupru 130 litri, prețuri 
negociabile. Tel. 212344, după ora 20.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Dan Andrei, din Simeria. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Hărțăgan Marioara. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Matei Aurelia. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Szekelyluliu.Se declară nul.
• pierdut carnet șomaj pe numele Lungu 
Lăcrămioara. Se declară nul.
• pierdut carnet șomaj pe numele Oargă 
Marlus. Se declară nul.

• SC Optlmedla SRL execută Industrial 
tâmplărie pvc șl geam tetmopan cu argon 
de cea mal bună calitate. Performanțele 
sunt realizate de roboți Industriali din 
tehnologia de asamblare a autoturismelor 
Iso 9001/2000. Oferim plasă de Insecte cu 
balamale, gratuit Reducere 20 % luna Iunie. 
Deva, M. Emlnescu, BL C80, teL 0234032989, 
0724/575023; Hunedoara, Lipscani, nr. 3, teL 
0254/718314,0723/025015,

• caut zidari, finisori, muncitori necalificați. Tel. 
0726/076256.

• societate comercială an 
zidari, tugrâvL Retri
Relații la teL 233626, UTL._________ . _
sediul Urmei din Deva, clădirea Ceoromln, 
camera 422X2, eta| 4

[Piese, accesorii (42)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Licitații (64)
* Consumcoop lila organizează licitație publică 
în data de 6 iulie 2005, ora 11, la sediul Coopera
tivei din str. ștefan cel Mare, nr. 7, pentru 
vânzare de spații comerciale în localitatea Ilia. 
Relații la tel. 282720.

• 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.

• companie de pază angajează agențl de 
pază calificați mu necalNIcail, pentru 
obiectiv Vulcan. Relații la teL 0254/235373.

Solicitări locuri de muncă (73)

| e sc DanWh Company SRL, cu sediul tn 

I Deva,Str.Rândunldl,nr.6,anga|eazâtrico- 
I teri pentru mașini de tricotat Relații la teL 

0254006094,206196,201198, 0721/205011.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând medicamente Cavinton cu 90 de tablete 
cutia, la jumătate de preț față de farmacie, 
300.000 lei cutia. Tel. 232414.

• SC Agrolact Hamei SA cu sediul In Aurel 
Vlaicu, str. DN 7, FN, Geoaglu, organizează 
In data de 2406.2005, ora 10, licitație publică 

deschisă tn scopul vânzării unul șenllar 
S1500. Informații se pot obține la sediul 
firmei sau la teL 24089L

• tânăr 2* ani caut loc de muncă în Hunedoara, 
studii medii, stagiul militar satisfăcut, tâmplar 
de meserie, lucrez în orice domeniu. Tel. 
0726/830628.

Oferte locuri de muncă (74)

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

Apeluri (65) • angajăm caileră pentru magazin alimen
tar. Informații latei. 230036.

e SC Textl Corn Import Export Dova anga
jează lagont 10 confectloMii Relații la M. 
0254/2110*

• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
jantă de dimensiunile 975/18, cutie viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele de Dacia. Tel. 
221431 seara
• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)

Altele (61)

Mobilier și interioare (47)
• vând bufet sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime de cca 100 ani, stare 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând canapea extensibilă 2 persoane, culoare 
bleumarin cu deschidere în față vechime un an, 
preț 5 milioane lei. Tel. 0720/432448,0254/213483.
• vând convenabil canapea extensibilă de 2 
persoane, birou, masă extensibilă de sufragerie, 
6 scaune tapițate, mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța), combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084, 0742/939993, 
0724/643045.
• vând mobilă, bibliotecă dulap, recamier, 
masă covoare, aragaz cu butelie, foarte conve
nabil. Tel. 228905.
• vând uși metalice cu toc, pline sau cu geam, 
diverse dimensiuni, 1 sau 2 canate, pentru 
pivnițe, hale industriale, depozite, preț 1 milion 
lei mp, negociabil. Tel. 0745/096675,218308 seara, 
212057.

• SC Vyctorlan SRL produce șl vinde BCU 
(similar BCA, tehnologie Italia), la prețul de 
Z400.000 mc (TVA Indus), Hațeg, str. M. 
Kogălnlceanu, nr. 7, fostul CLF, tel. 
0254/770855,0723/350500.

• oferim la prețuri minime sucuri Florida, cali
tate superioară 8 sortimente, îmbuteliate la 
sticle de plastic de 2 litri sifonate și 3 litri nesi
fonate, Deva. Tel. 235320,0745/096675.
• oferim siropuri superconcentrate, 12 sorti
mente, pentru dozatoare Tec, la flacoane de 
plastic de 2 litri din care se obțin 570 pahare suc, 
câștig 400%. Tel. 235320,0745/096675.

• căutăm o familie de pensionari pentru a avea 
grijă permanent de o gospodărie la țară, condiții 
avantajoase. Tel. 229611,0740/953297.
• Școala primară „Samuel" Deva organizează 
înscrieri clasele I, II, la sediul din Kogălnlceanu, 
14 (Biserica Baptistă). Program prelungit, engle
ză intensiv, Informatică. Tel. 226081,0745/955443.

• angajăm lucrător comercial (vânzătoare) 
vârata minimă 25 ani, aspect plăcut, 
cunoștințe minime de contaNIItato primarii 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shop). Condiții excelentei TeL 0740/858651.

Matrimoniale (69)
• domn 43 de ani doresc cunoștință cu o 
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0721/170245

• angajăm pietrari cu axperiențl Contract 
de muncă sau colaboram. TeL 0788/277996.

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

• vând gard de beton, asigur transport și 
montat. Tel. 0723/659753.
• vând tablă ondulată pentru acoperiș, grun- 
duită, diverse dimensiuni, preț negociabil. Tel. 
0745/096675,218308, seara, 212057.

• socfetafe comercială, cu sediul In Deva, 
sir. Emlneecu, nr. 48, cumpără deșeuri foile 
polietilenă la prețul de 1500 Id/eg, aduse 
In depozIL Deșeuri hârtie șl carton. Tel. 
0254/232715,226149.

• vând ceas de mână Doxa, perfectă func
ționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683,
• vând ceas de mână elvețian Longiness cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560. '

Solicitări servicii (71)
• vrei să câștigi 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria, oentru Molnar.

e SC Agrocompany angajează urgent In
gineri Industrie alimentară, specialiști In 
tehnologia prelucrării cămIL Persoanele 
Interesate pot solicita zilnic Informații Intre 
orele 8 -15 la sediul societății din Deva, str. 
Săntuhalm, nr. 133 sau la teL 210804

Prestări servicii (72)

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

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

e societate comercială angajează muncitori 
bărbați sau femei din Hațeg sau împrejurimi, 
vârsta cuprinsă Intre 18 șl 46 ani, In vederea s< 
dallzăril In Italia (confecționare obiecte Igleni 
sanitare). Curriculum vitae se depune zlln 
Intre orele 16 ■ 18, până la data de 2A06J005, In 
Deva, Str. Progresului, bL 28, 
Informații la tel. 0723/289615 sa

• colecționar cumpăr statul de bronz, ceasuri 
de aur, mașini de cusut germane, ofer plata pe 
loc în euro. Tel. 0742/391350.

CASE DE MARCAT ACTIVA
„ _**•> recomandate pentru

MAGAZINE, PIEȚE.
RESTAURANTE, BARURI, 

teu MAGAZINE ENGROS, 
----------- — o«° HOTELURI 
Modele la prețuri cu TVA 
începând de ia 7.4-60.000 

activa 
w Sfl Si!-OG Electronics srl

S Deva. Bd.OECEBAL bl.S - parter
■ t # Telefax: 0254-233.099

- 9 raioane, 5 nivele TVA
- 2600 articole programabile
- preț \ cantitate - 8/9 cifre

- pregătită pentru LEUL GREU
- imprimantă termică 8 linii/sec
- 3 interfețe Rs232

PC, cititor coduri bare, cântar
- regimuri de lucru cu PC
- imprimantă fiscală 
-alimentare 150-250V'1,3Ah

BATERIE TAMPON 6V11.3 Ah
- facilități muitipie de programare 
conform legislației in vigoare

SC REI & COS SRL, localitatea Pui, 
Strada Monlor, nr. 12, anunță elaborarea 
primei versiuni a planului urbanistic zonal 
.Hală pentru cfeDozitare utilaje și compo
nente pentru mașini in construcții" și declan
șarea etapei de încadrare pentru obținerea 
avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului /pro
gramului se poate realiza la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Hunedoara din 
Deva, Str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, intre orele 
10-14.
Comentariile și sugestiile se vor transmite, 
in scris, la sediul ARPM Timișoara, bd. Mihai 
Viteazul, nr. 32, în termen de 18 zile calen
daristice de la data prezentului anunț.

(25ZI3)

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

• huse pentru Logan, Solenza, Peugeot 307, 
Renault Clio, Scenic, Megan, Twingo, Opel Astra 
17 DTI, Cielo, uși capitonate Deva, Str. Florilor, nr.
1, Micul Dalas. Tel. 0727/756681.
• meditez matematică, orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057.
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284.

• Firma Sandyral Con, Băcia, nr. 180, 
execută panouri gard din beton, diverse 
modele, pavaje, tuburi. Asigură montare și 
transport la cerere. Tel. 0727/829858.

ap. 3, parter, 
sau 0254/219169. 

Interviul’va avea loc hi data de 22/23M2005.

iv rHiiUiii
SA

*4IVI a producătoarea 
pastelor făinoase 

Monte Banato

ANGAJEAZĂ pentru DEVAAGENT COMERCIAL

CURSURI INSPECTOR
RESURSE UMANE

S.C. Orema Manage
ment SRL Deva (societate 

acreditată de Ministerul
Muncii șl Ministerul Educației) 

organizează cursuri de 
specializare pentru inspectori 
resurse umane. Informații la 

tel. 0722/534697, 
0723/793457. (24426l

• 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.

Cerințe:
- abilitate în vânzări și dinamism
- disponibilitate pentru program prelungit
- permis de conducere

Candidații interesați pot trimite un CV, în atenția Director Vânzări Vest, nu mai 
târziu de data de 21.06.2005.
SC PANGRAM SA
Reșița, str. Timișorli, nr. 4, jud. Caraș - Severin
Fax 0255/210.995, e - mail: personal@montebanato.ro. (25020)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,

t vremea pentru lucrul 
cu motocoasele STIHL!

www.slmal.ro,slmalOsmart.ro

Mobilier de apartament,
™" Mobilier de birou, 
uși PORTA ■ ■
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(24180)

PROMOȚIRE ÎN PERIOADA 1 Mai - 30 Iunie

Detalii la distribuitorii STIHL:

Tour Impex SRL, Bd. Decebal BL I parter, Deva 
Tour Impex SRL, Bd. luliu Maniu BL J parter, Deva 
Tour Impex SRL, Bd. Corvin Nr. 9 , Hunedoara 
Tour Impex SRL, Aleea Poporului Nr. 3, Petroșani 
Tour Impex SRL, Str. Avram lancu Nr. 43 , Brad

Căutăm reprezentant 
zonal cu domiciliul 

în Deva sau 
Hunedoara.

STIHL i
<?•

Se cere: experiență în 
vânzări și pentru 

dezvoltarea afacerii. 
Oferim: angajare cu carte 
de muncă, pachet salariat 

motivant, mașină, 
telefon, computer. 
Informații și CV la 

tel./fax 021.348.54.74.
(25158)

I

ATACUL GIGACALOR1EI
După modificarea modului de plată a facturii pentru gaze, determinată de reacția populației, și 
revenirea la vechiul sistem ușor majorat, acum se așteaptă o noua scumpire a gigacalorieil 
Lunile de iarnă încarcă din greu bugetul unei familii. Costurile întreținerii pot depăși 4.000.000 
lei/lună. Fluid Group Hagen a realizat studii comparative ale costurilor cu încălzirea la blocuri 
contorizate și necontorizate încă din sezonul 2001-2002. Concluzia este câ majoritatea 
blocurilor care au montat repartitoare au obținut o reducere de 25 până la 40% sau cniar mai
mult în unele cazuri.

IAN. 
2005

FEB. 
2005

MART. 
2005

APR. 
2005

Luna 
Nr.camere

DEC. 
2004

1- 1 pers. 1.290.000 1.310.000 1.495.000 1.120.000 750.000
2- 2 pers. 1.800.000 2.000.000 2.150.000 1.850.000 800.000
3- 3 pers. 3.120.000 3.250.000 3.420.000 2.900.000 1.700.000
4- 4 pers. 3.730.000 4.000.000 4.250.000 3.900.000 2.400.000

Prețurile de mai sus se regăsesc în facturile blocurilor necontorizate. 
Contorizarea consumului reduce drastic cheltuielile:

Luna 
Nr.camere

DEC. 
2004

IAN. 
2005

FEB. 
2005

MART. 
2005

APR. 
2005

1- 1 pers. 903.000 917.000 1.046.500 784.000 525.000
2- 2 pers. 1.260.000 1.400.000 1.505.000 1.295.000 560.000
3- 3 pers. 1.872.000 1.950.000 2.052.000 1.740.000 1.020.000
4- 4 pers. 2.238.000 2.400.000 2.550.000 2.340.000 1.440.000

Comparând cele două tabele, se observă că diferența lunară între cheltuielile unei familii poate 
ajunge la 1.700.000 lei/lună. Evident, CONTORIZAREA FACE DIFERENȚA!
Prezent în România de peste 12 ani. Fluid Group Hapen vâ așteaptă h sediul din Duia. str. 
Andrei Șaguna nr, 7, fel./fax: 220.410, oferind solufii complete în contorizarea consumului de 1 
apă rece, apă caldă ți încălzire.
Nu plecați în vacanță înainte de a realiza modernizarea instalațiilor!

Szekelyluliu.Se
mailto:personal@montebanato.ro
slmalOsmart.ro


AGENȚII IMOBILIARE /l3vineri, 17 iunie 2005
Vând ap. 1 cameră (01)

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

• cameră cămin, Hunedoara, etaj Intermediar, 
lavabll, chiuvetă în cameră, preț 85 mil. lei, neg. 
Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
e cameră cămin, în Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet, preț 100 mil. lei. Tel. 0741/130.438. 
(Profil-Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

e zona Dada, ocupabllă Imediat, preț480 mii. iei, 
neg., tel. 219470. (Mul tlprima)
e dec, complet mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et. 1, Dorobanți, vedere la bulevard, Preț 
21.000 euro, Tel. 0745.411.449. (Agenția imo
biliară Nr. 1)
• zonă ultracentrală, dec., balcon, lavabil, 
instalații sanitare șl electrice noi, apometre, gaz 
■ 2 focuri, repartitoare, preț 870 mii. lei, neg., tel. 
231212,0740/013971, (Garant-Consultlng)

• zona Dada, balcon, repartitoare, apometre, et. 
Intermediar, preț 550 mil, lei, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant-Consultlng)
• zona Mărăatl, parter, contorlzărl, confort 1, 
preț 800 mii. lei, tel, 221712,0724/305661. (Garant- 
Consultlng)

• zona M. Decebal, bl.15, confort 1. dec., 
bucătărie și baie faianțate, apometre, reparti
toare, ocupabllă imediat, tel. 0741/154401, 
227542. (Garant-Consultlng)
• zona Kogălnlcoanu, bucătărie, baie, balcon, et. 
intermediar, tel. 0741/154401,227542, (Garant- 
Consulting) -
• zona Emlnescu, cu balcon, gresie, faianță, 
parchet nou. contorlzărl, ușă nouă metalică, preț 
630 mii. lei neg., tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, contorlzărl, parchet dublă, etaj 
intermediar, fără amenajări, preț 550 mil. lei neg. 
Tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Decebal, piață, decomandată, conto- 
rizări apă, gaz 2 focuri, repartitoare căldură, 
parchet, balcon, ocupabllă Imediat preț 670 mii. 
lei neg., tel. 0745/302200, 0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamflrescu, eta| 1, contorlzărl, 40 mp, 
gresie, faianță, parchet forme riglps, spoturi, 
lavabil, preț neg., tel. 0723/251498,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj Intermediar, decomandată, 
ST. 52 mp, bloc de cărămidă, contorlzărl, super 
amenajată, parchet nou, gresie, faianță, rlgips, 
spoturi, bar la bucătărie și living, preț 880 mil. lei 
neg., 0745/3025200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Emlnescu, cu balcon, gresie, faianță, 

2 âparchet nou, ușă nouă metalică, contorlzărl, preț 
* F630 mii. lei neg., tel. 0723/251498,0745/302200,

(Fiesta Nora)
• zona DecebaL decomandată, balcon, apo
metre, gaz. 2 focuri, repartitoare căldură, 
parchet, ocupabilă astăzi, preț 750 mil. lei neg., 
tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Zamflrescu, dec.,-etaj 1, ocupabllă ime
diat,650 mil.lel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona M. Emlnescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabllă Imediat,.preț 485 mil. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et. 1, dec., contorl- 
zări, preț. 485 mii: lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăatl, dec., mobilată, balcon închis, et.
1,700 mil. lei. Tel. 235208,0721/744514. (Rocan

* 3000)
A • zona Mărăatl, vedere la stradă, liberă, 550 mii. 

lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• dec. gresie, faianță, zona Dacia, preț 450 mii. 
lei, 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. neg. Tel. 0722/624091,0720/ 
062014. (Casa Grande)
• semidec* parchet, faianță, gresie, contorlzărl, 
zona Gojdu, preț 490 mii. lei, tel. 235.019,

' " ' 0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis) 
W ' • dec, st 40 mp, 2 băl, parchet, centrală termică, 

balcon, etaj intermediar, zona centrală, preț 900 
mii. lei, tel. 235.019, 0727/707880, 0727/508610. 
(Casa de Vis)

. • dec, st 32 mp, balcon închis, contorizări totale, 
mobilată, utilată, zona Miorița, 800 mii. lei, tel. 
235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa dă Vis) 
,• zona Kogălnlceanu, etaj 2, amenajări inte- 
' rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabllă 
imediat, preț 670 mii. lei, neg. Tel. 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika).
• zona Progresul, et. 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă ime
diat. Preț neg. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• dec, etaj 2, complet contorizată, formată din 
cameră, hol, bale, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 0720/387896. 
(Casa Betania)

• dec, suprafață mare, parchet, balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mil. lei, neg, tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• garsonieră 2 camere, contorlzărl, gresie, 

faianță, repartitoare, parchet, baie cu cabină de 
duș, recent renovată, Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania)
• decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• contorizări, parchet, gresie, faianță, ocupabilă 
imediat, zona Dacia, preț 460 mii. lei, neg. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ellă)

• zona Emlnescu, etaj intermediar, gresie și fa
ianță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii.. 
lei, neg. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. imob. Ella)

• garsonieră, zona Dacia, dec., modificări, 
gresie, faianță, contorizări, ST 30 mp, preț 470 
mii. lei, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)

• zonă bună, balcon, parchet lamelar, apo
metre, gresie, faianță, mobilă bucătărie, preț 620 
mii. lei, tel. 0721/055313. (Prima-ln vest)

S • zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată, 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Ti na 

Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală, et. 2, centrală nouă, 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, neg. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona Union, et. 4, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 7)0129,0740/146780. (Stil Imobiliare

■ Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată, convector 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Flacăra, et. 9, convector + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• In Hunedoara, zona Dunărea, etaj 4, Izolat 
azbociment, apometre, gresie, faianță ușă nouă 
Jaluzele exterioare, preț 320 mil. lei, neg. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Parăhg, convector, lavabll, 
gresie, preț 250 mii. lei, neg. Tel. 0724/379,377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• «ta| 2, zona Dunărea, 480 milioane, neg. Tel, 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)

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

• urgent in zonele Dada, Avram lancu, Gojdu, 
Măraștlul Nou, tel. 0745/302200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• urgent, dac, zonă centrală plata pe loc, tel. 
0740/W6029. (Prlm..|nuest)

Vând ap, 2 camere (03)

• zona Bălcescu, sdec» gresie, faianță, balcon 
închis, 54 mp, preț 850 mil, lei, neg., tel. 
0742/290024. (Prlma-lnvest)
• zona Qojdu, dec., balcon închis, contorlzărl, et. 
1, parchet, 50 mp, interfon, preț 870 mii. lei, tel. 
0740/210780. (Prlma-lnvest)
• zona Bălcescu, parchet, gresie, faianță 
centrală termică nouă balcon, preț 740 mil. lei, 
tel. 0720/093406, (Prlma-lnvest)
• zona Bălcescu, dec» contorlzărl, parchet, 
gresie, faianță balcon închis cu termopan, et 2, 
preț 800 mil. lei, neg» tel, 0742/019418. (Prlma- 
lnvest)
• urgent, dec, zona Zamflrescu, et. 1,54 mp, 
parchet, complet contorlzat, preț 850 mil. lei, tel, 
0742/019418, (Prlma-lnvest)

• zona Banca Transilvania, ușă metalică 
parchet lamelar, gresie, faianță preț 650 mil. lei, 
neg» tel. 0721/815781, (Prlma-lnvest)
• urgent, 5» mp, centrală termică nouă parchet, 
gresie, faianță moderne, balcon, preț 750 mil, lei, 
tel. 0721/815781. (Prlma-lnvest)

• zonă bună sdec» 50 mp', contorlzărl, et. 2, 
amenajat occidental, preț 860 mii. lei, tel. 
0740/126029, (Prlma-lnvest)
• zona Toilor, 40 mp, etaj Intermediar, bucătărie 
modificată Instalații sanitare noi, Instalație elec
trică nouă, preț 730 mil, lei, neg» tel. 219470, 
(Multiprlma)
• zonă centrală balcon închis, gresie, faianță, 
parchet, două focuri gaz, etaj intermediar, preț 
650 mil. lei, neg» tel. 219470. (Multiprlma)
• zona Dadă etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet, gaz doua focuri, preț 610 mil, lei, neg» 
tel. 219470. (Multiprlma)
• zona Dadă et. 3, 2 holuri, gresie, parchet 
laminat, liber, 640 mii. lei, tel. 206003. (Mlmason)

• zona Politia municipiului, et. 2, sdec» neame
najat, preț 950 mii. lei, neg» tel..0745/159608, 
206003. (Mlmason)

• zona bdul 1 Decembrie, cu vedere în spate, 
liber, fără îmbunătățiri, preț 990 mil. lei, tel. 
0745/640725. (Mlmason) ■
• zona Blllă dec» et. 2,52 mp, stare bună 
contorlzărl, beci, preț 1,3 mid. lei, neg» tel. 
0740/173103,230324. (Mlmason)

• zona Altoita, sdec» parter, neamenajat, preț 
650 mii, , lei, neg» tel. 0740/173103, 230324. 
(Mlmason)

• zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat șl utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mil. lei, neg. Tel. 235208.0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Oadă bloc cărămidă contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii» neg. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro 15, etaj Intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 

480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare. închis, parchet, contorizări, preț 770 
milioane lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală l. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208, 

0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Al. Teilor, amenajări, centrală termică, 
pereți exteriori izolați, preț 650 mii. lei, tel. 
231212,0740/013971. (Garant-Consulting)

• zona Clodovlnă semidec» contorizări, ocu
pabil imediat, preț 640 mii. lei, tel. 224296, 
0788/361782. (Garant-Consulting)

• zona I. Creangă dec» contorizări, fără îmbu
nătățiri, etaj bun, preț 1,100 mid. lei, tel. 224296, 
0788/361782. (Garant-Consulting)

• zona L Maniu, dec» balcon, apometre, et. 2/4, 
preț 1,2 mid. lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant- 
Consulting)

• zona Bd. Bălcescu, et. Intermediar, semidec» 
gresie, faianță centrală termică parchet, balcon 
închis, preț 740 mii. lei, tel. 221712,0724/305661. 
(Garant-Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet, faianță, ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg» tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• Zamflrescu, decomandate, et. bun. faianță, 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandate, living, bucătărie, superame
najat, parchet, gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. iei, neg. Tel. 0788/497.615. 

(Agenția imobiliară Nr.l)

• Gojdu, decomandate, et. bun, parchet, gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Aleea Crișului, semidec» et. bun, foarte 
frumos, gresie, faianță, termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• etaj 3, circuit, gresie, faianță, balcon închis, 
contorizări, bine întreținut, Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania)

• etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1,300 mid. lei, neg» tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)

etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță, bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg» tel. 223400,0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
• Zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, cen
trală termică aer condiționat, termopan, toate 
ușile noi, parchet laminat, gresie, faianță se dă 
și mobilat, bine întreținut, preț 1600 mii. lei neg. 
tel. 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Bejan, decomandate, etaj 2, cu modi
ficări la bucătărie și hol, balcon, preț 525 mil. lei 
neg, tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Al. Crișului, semidecomandate, etaj 3, cu 
mici modificări la bucătărie, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 630 mii. lei, neg» 
tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

• zona AL Teilor, parter, bun pentru spațiu 
comercial, centrală termică, parchet stejar, 
gresie, faianță pereți Izolați termic, 2 boxe, preț 
700 rnil. lei neg., tel. 0745/302200,0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• zona DecebaL decomandate, etaj Interme
diar, modificări stil occidental, apometre. 
parchet laminat, gresie, faianță toate ușile noi, 
preț 1500 mil. lei, neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj Intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mil. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Astoria, contorlzărl apă și gaz, ocupabil 
Imediat, preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag.lmob. Ella)

• zona.Uzo Balcăn, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță, parchet laminat, lavabll, 
jaluzele exterioare, preț 520 milioane lei, neg. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• parchat, balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță, zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mil. lei. Tel. 228540,0722-566938,0721-268668.  
(Ag. Imob. Ella)

• semidecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil Imediat, preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. imob. Ella)
• decomandat», modificat în 3, bucătărie în 
balcon, I Ivlng, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodern, 
parțial mobilat, merită văzut, preț 1,250 mid. lei, 
neg. Tel. 0722-566938, 0745-653531. (Ag, Imob. 
Ella)
• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță, contorlzărl, ușă schimbată, ocupabil 
imediat, preț 340 mii. lei. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. imoo. Ella).
• In Hunedoara, semidecomandate» zugrăvit, 
contorlzărl, etaj Intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mil, lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
imob. Ella)

• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 miliarde 
lei, neg. Telefon 0723/660160. (Ag,Evrika)
• zona Dorobanți, et, 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări Interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat șl utilat de ultimă oră preț neg. Tel. 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Straiului, etaj Intermediar, decoman
date, contorlzărl, ocupabil în timp scurt, preț450 
mil, lei. Tel, 0723/660160. (Ag. Evrika)
• lap. cu 2 camere, poziție centrală, suprafață 
mare, preț neg» ocupabile imediat Preț neg. Tel. 
211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent, eta| 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 

.0745/253662. (Ag. Evrika)

• semidecomandate, bucătărie modificată, 
contorizări totale, zona Împăratul Traian, preț
900 mil. lei, neg» tel. 235.019, 0727/707880, 
0727/508610. (Casa de Vis)
• decomandate, contorizări, balcon, îmbu
nătățiri, zona Zamfirescu, preț 900 mii. lei, tel. 
235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)

• superamenajat, greets, faianță, parchet, 
contorizări, ocupabil imediat et. 1, posibilitate 
balcon, zona Dacia, preț 670 mii. lei, tel, 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• urgent, zonă bună dec. et. 2,2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat șl cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel, 0726/826624. (Temporis)

• doc, et Intermediar, zona Kogălnlceanu, 
contorizări, preț 780 mil, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)

• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită preț 1,2 mid. lei, neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin’s Home)

• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet, merită văzut, 

preț 770 mii. lei, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• zona Liliacului, decomandate, amenajat 
recent, contorizări, parchet, ocupabil imediat, 
preț 1,030 mid. lei. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)

C.A.S. HUNEDOARA

Invitația
Biroului ele Relații Publice al 

Casei de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara

Informarea promptă, corectă și deplină 
a asiguraților, precum și a tuturor celor care 
pot contribui la îmbunătățirea stării lor de 
sănătate face parte din misiunea instituției 
publice numită Casa de Asigurări de 
Sănătate.

Biroul de Relații Publice din cadrul CAS 
Hunedoara adresează tuturor cititorilor 
acestei pagini - asigurați, furnizori de ser
vicii medicale, de medicamente și de 
aparatură medicală, reprezentanți ai mass
media, sau orice altă persoană interesată - 

invitația:
* de a cunoaște cât se poate de bine 

legislația din domeniul asigurărilor de 
sănătate

* de a se implica direct în oferirea de 
soluții pertinente în situații pe care le 
cunosc foarte bine

* de a ne semnala inadvertențe în 
prestarea de servicii de sănătate pentru 
care asiguratul plătește 7% din venit

* de a se informa direct de la sursă, 
adică de la noi, despre activitatea Casei de 
Asigurări, prin datele de sinteză pe care 
aceasta le pune la dispoziția publicului

* de a ne comunica observațiile, 
sugestiile și propunerile în legătură cu 
îmbunătățirea activității CAS și a structurilor 
implicate în asigurarea unei stări cât mai 
bune de sănătate

Toți cei interesați în cunoașterea 
activității CAS Hunedoara sunt rugați să 
solicite sau să propună obținerea datelor de 
care au nevoie. Tel. verde 0800 800 967.

(25092|

• zona Dada, etaj 2. două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabll, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă. Merită văzut! Preț 660 mii. lei, neg. 
Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)

• zonaKogălnlceanu, în circuit, etaj intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță preț 1,1 mid. 
lei, Tel. 0745/666447, 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• zonă centrală etaj intermediar. 2 balcoane, 
vedere deosebită preț 1,030 mid. lei, neg. Tel. 
0745/666447. (RUbin's Home)

• uHracentraL vedeta la Cetate, modificat, ST 65 
mp, 2 balcoane, parchet nou, merită văzut, etaj 
intermediar, preț 1,250 mid, neg. Tel. 
0745/666447,0727744923. (Rubin's Home)
• semidecomandate, zona împăratul Traian, 
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• decomandate, Liliacului, gresie, faianță, 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)

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

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică, preț 820 milioane lei. 
Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• semidecomandate, Micro 5, etaj '4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, neg. Tel. 
0741/130438. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Cantină etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică Instalații noi, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 0724/379.377. (Profil 
Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Gării, parchet gresie, 
faianță ușă metalică, bun de privatizare, preț 
600 mii. lei, neg. Tel, 0724/379.377. (Profil Expert 
Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel, 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)
• Micro ă modificat, etaj intermediar, zonă 
bună, boiler, preț 275 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• zona găriL confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488.  (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. Tel. 747798,0742/872106, 
0742/902488. (Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona BucegL etaj 2, centrală, 640 mii» neg. Tel, 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona BucegL fără îmbunătățiri, 450 mii» neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega Imobil
iare Hunedoara)
• zona Micro 6, et. 1. ușă' metalică, 430 mii» neg. 

Tel. 718706,0745/354575, (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Micro 5/1, et. 1, centrală amenajat, 720 
mii» neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Artima, et. 3, ușă nouă 620 mii. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona OM, parter înalt, 700 mii» centrală Tel. 
718706, 0745/354573. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag,Evrika)
• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv blo
curile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent, zonă bună plata imediat, tel. 215212 
(Prima-lnvest)
• In zonele Mărăștiul Nou, Decebal, 22 Decem
brie, Bălcescu, Avram lancu, Micro 15, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent, decomandate,zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg» telefon 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 milioane neg. Te!. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona Zamflrescu, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere in trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet, modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, telefoane 0745/302200, 0723/251498. (Fieșta 
Nora)
• zona lullu Maniu cu Decebal, decomandate, 
etaj intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită, parchet stare bună, ocazie 
unică, preț 47.000 euro neg» tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona DorobanțL parter, ST 100 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băi, gresie, faianță, parchet nou, ușă 
metalică, baie mare cu cadă pe colț. Preț 48.000 
euro neg» tel. 0788/165703,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Piață decomandate, parter înalt, balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, centrală 
termică parchet stejar, preț 1280 mii, lei neg» 
urgent! Tel. 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• urgent, dec, zona piața centrală centrală 
termică balcon închis, parchet, 78 mp, ocupabil 
imediat, preț 1.25 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona piață bloc cărămidă parchet apometre. 
1,23 mid. lei, urgent, tel. 0722/564004. (Prlma- 
lnvest)
• dec* balcon închis cu termopan, contorizări, 
ușă metalică mobilă dormitor nouă et. 2, 
ocupabil imediat, preț 1,030 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona DorobanțL dec» 2 balcoane, 2 băi, 77 mp, 
et. 3, preț 1,5 mid. lei, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcondel0m,blocde4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală l. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț IA miliarde lei, 
negociabil, Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan3000)

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

• zonă ultracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță, ocupabil 
imediat. Preț 1,45 miliarde, lei. neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika) ,
• zonă ultracentrală superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat, preț36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• semidecomandate, bloc de 4 nivele, con
torizări, ocupabil imediat, preț 650 milioane lei. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate,zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 1,3 
miliarde lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)

• decomandate, zonă centrală, modificat, con
torizări, parchet, gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tel. 
228540,0722-566938,0721-268668.  (Ag. Imob. Ella)
• zona DorobanțL et. intermediar, centrală 
termică bucătărie modificată 2 balcoane, preț 
40.000 euro, neg» tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant-Consulting)
• zona L Creangă dec» contorizări, bucătărie 
mărită gresie, faianță parchet, 2 băi, preț 43.000 
euro, neg» tel. 224296, 0788/361782. (Garant- 
Consulting)
• zona 22 Decembrie, et. intermediar, dec» 2 băi, 
2 balcoane, parchet, repartitoare, preț 1,5 mid. 
lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant-Consulting)
• zona Gojdu, parter, dec» balcon, bucătărie 
modificată gresie, faianță contorizări, parchet 
laminat, preț 37.000 euro, neg» tel. 221712, 
0724/305661. (Garant-Consulting)

• zona ProgresuL bucătărie, baie, balcon, et. 1, 
preț 1,380 mid. lei, tel. 227542, 0741/154401. 
(Garant-Consulting)
• zona Progresul, gresie, faință parchet, conto- 
rizat total, preț 1,500 mid. lei, neg» tel. 219470. 
(Multiprima)

• zona L L. Caragiale, modificări interioare, 
centrală termică climă, termopan, preț 60.000 
euro, neg» tel. 219470. (Multiprima)

• decomandate, contorizări, termopan, ame
najat, mobilier, bucătărie la comandă etaj inter
mediar, zona Mărăști, preț 1,5 mid. lei, neg» tel. 
235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• semidecomandate, gresie, faianță modificări 
interioare, modernizat, contorizări, etaj inter
mediar, zona Gojdu, preț 1,5 mid. lei, neg» tei. 
235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg» tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Dada, decomandate, et. bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică Preț 820 
mil. lei, neg. Tel.0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zonă centrală dec» et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
contorizări. preț 1.4 mid. lei, tel. 206003, 
0745/159573. (Mlmason)
• zona Zamflrescu, dec» parter, pretabil birouri, 
sediu firmă, cabinet, preț 38.000 euro, neg» tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Goldu, sdec» et. 1, bucătărie modificată 
parchet laminat, contorizări, preț 1,3 mid. lei, 
neg» tel. 0745/159608.215113. (Mimason)

• zona Spitalul județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, neg» tel. 
0745/640725. (Mimason)
• 1 Decembrie, modificări, termopan, gresie, 
faianță balcon 10 m, ST 65 m, preț 40.000 euro. 
Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• uHracentraL parchetat total, baie și bucătărie 
cu gresie și faianță bine întreținut, contorizări, 
preț 36.000 euro, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• decomandată uHracentraL împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50,000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
• decomandate, uHracentraL 1 Decembrie, 
amenajat, gresie, faianță, termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713.(Eurobusiness)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. neg. 
TeL 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 6, modificat, 550 mii. neg. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală, 850 mii» 
neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare 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. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)

RECLAME
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Ferestre ți uțî din renm 
stratificat cu geam termopsn

ALTER srl
Eteua, Crlstur, 330 
Producător direct 

fi M» 0254.Z36.231 
W7 ®744,780.318
P? 0744.771,565

CALITATE 
EXCEPȚIONALĂ 

LA PREȚ MIC

TÂMPLARII DIN 
ALUMINIU GRICU 

Șl PVCREHAV 
(24868) GERMANIA

A SC DARIANEINSTAL 
SEJ SRL

IZ amenajări interioare IZ faianță și gresie 
import Italia și Spania IZ obiecte sanitare 
lacuri și vopsele lavabile 0 mobilier de baie 0 
gips-carton și accesorii 0 parchet laminat 0 
scule, feronerie 0 echipament de protecție

DEVA, str. N. Bălcescu, bl. 12A. parter, tel. 0788/367578.
(21837)

promise insizsi^ii ciccrricej
va orara. . feror , electrice 

pentru uz gospodăresc;
- produse electronice;
- vopsele, lavabile, lacuri, adezivi;
- unelte agricole;

Obloane din lemn
cu t.wneisc mobile sau liste

SC CONMER SRL O EV A
Str.Victor nr. 22
TWVf»> OXS«/2SO.4«1
Mobil: O74WZ19.348 (24828)

a

> .

SC INSWN
INTERNABCW 

Simeria, str. A lancu, bl. 7, parter
Comercializează:

- materiale de construct!.,
- obiecte de uz casnic și gospodăresc;
- materiale pentru instalații;

- centrale termice.

1CO!

DEVA, B-DUL DECEBAL, NR. 4A
Tel/Fax 0254/214543,0254/234247

E-mail: nexustravelOnlslink.ro

AGENȚIA DE TURISM 

Șl BILETE DE AVION

TURISM DE LA A LA Z (24819)

CISCO INVEST SRL

PARTENER GEALAN Șl ALUMIL
Punct de vânzare: str. G. Coșbuc, nr. 30 (vizavi de Pompieri) 

Tel ./fax: 0254/232.830

r 
r

PREZINTĂ
Mobil: 0740.388.516, 0740.303.371

tâ t afamttu fi pvc cu gtM tmopan

Borti de garai, industriale, automatizări marca 
MANN

• plase de insecte, rulouri
(24754)

Reducere în funcție de comandă!

Prețuri excepționale!

Memorii flash 
pentru 

camere foto&video digitale 
telefoane mobile i 

__________ __________________ -
Deva - 213.8Ț1 • Hunedoara - 740.002

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

nexustravelOnlslink.ro
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• Transilvaniei, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii, Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță, parchet lamelar, centrală, ușă metalică, 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara) .
• Mhai Viteazul, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică, 
bucătărie mobilată, preț 35.000 euro, neg. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală termică, preț 525 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)
•bdul. Traian, amenajat, două balcoane 
închise, convertor, preț 750 milioane lei. Tel. 
710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• 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, neg. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri, preț 900 mii. lei, neg. Tel. 
0724/379.377. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• în Deva, zonă bună, poate să fie și semideco
mandat etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• decomandate, cu garaj, în zona împăratul
Traian, etaj intermediar, preferabil fără 
îmbunătățiri, se face ofertă imediat, cu plata 
urgent, tel. 0254/232808, 0723/251498,
0745/302200. (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 Eminescu, decomandate, bloc de 
cărămidă, 90 mp, etaj 1, centrală termică 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie faianță bucătărie 
modificată, vedere în 2 părți, zonă liniștită preț: 
52.000 euro neg., tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Ion Creangă, decomandate etaj 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental, ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut, 
preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, garaj, gresie, faianță parchet, 
centrală termică boxă preț 2,150 mid. lei, neg., 
tel. 219470, (Multiprima)

In Simeria, zona 1 Decembrie, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet, centrală termică, preț 
1,500 mid, lei, neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel.235208,0724/620358. (Rocan 3000)

• zonă centrală I. Creangă superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• decomandate, modificat, etaj intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
9745-653531, (Ag. Imob. Ella) -
• zona bduL Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet, ocupabil imediat, preț 1,6 
miliarde lei, neg. Telefon 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• decomandate, 2 băi, neamenajat, etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, neg. 
Tel. 235589,0723/419974. (Casa Grande)

• zona Miorița, amenajat, centrală termică, 
balcon, preț 1,5 mid. lei, tel. 0741/1544012,227542. 

(Garant-Consulting)
• in Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)
• zona bdul Decebal, et. 4/7, neamenajat, preț 
1,6 mid. lei. Tel. 0745/666447, 0740/232043. 
(Rubin's Home)
• zona Bălcescu, colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenaiat, preț 35.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zona L Creangă etaj intermediar, 2 băi cu 
gresie și faianță parchet, centrală termică toate 
noi, amenajări interioare, bloc de cărămidă, 
merită văzut. Preț 47.000 euro, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona împăratul Traian, dec., cu garaj sub bloc, 
preț 1,9 mid. lei, neg. tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona împăratul Traian, et. 1, dec., 100 mp, 
termopan peste tot inclusiv balcon, mansardă 
preț 56.000 euro, tel. 0745/253413. (Mimason)

• zona unitatea militară dec., et. 1, bloc 
cărămidă 95 mp, stare bună, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 51.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)

• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică, 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, neg. Tel. 
0741/709939.0746/891619. (Eurobusiness)
» Micro V,centrală decomandate, 920 mii. neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• zona CEC, centrală, 2 balcoane. Tel. 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. 
neg. Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hune
doara)

• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, preț 110.000 
euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Călugăreni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68.000 euro, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Deva, 2004, partert-mansardă4camere,2băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• în Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă, curte, 
grădină st 650 mp, preț 13 miliarde lei. Tel. 0722- 
566938,0745-653531. (Ag. Imob. El|a) I .

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

• 3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină, st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 
0724/169303. (Casa Betania)
• casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• casă p+2, 6 camere, 2 băi, balcon, terasă 
garaj, construcție nouă zonă rezidențială Deva, 
preț 130.000 euro, neg., tel. 0742/005228. 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Chizid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona centrul vechi, pretabilă depozit, *3 
camere, curte, 600 mii. neg. Tel. 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, neg. 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, neg. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, neg. 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. Tel. 
211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika)

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

• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st I 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. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• 3 camere, baie, bucătărie, hol, cămară garaj, 
pivniță curte, teren 2 ari, gresie, faianță 
parchet,încălzire centrală zona Sântuhalm, preț 
2 mid. lei, neg., tel. 235.019, 0727/707880, 
0727/508610. (Casa de Vis)

• casă în construcție, 2 etaje, sl 420 mp, s teren 
1000 mp, parter: living, bucătărie, cameră de zi, 
baie, et. 1:3 camere, 3 băi, 2 terase +mansardă, 
zona Sântandrei, preț 2,6 mid. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• zona Călan, 3 țamere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită, 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, neg. Tel. 0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• Intravilan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, 
front stradal 48 metri, toate utilitățile, zonă 
comercială excelentă Sîntuhalm, zona Alaska, 
tel. 223400, 0720/387896, 0740/914688. (Casa 
Betania)

• Intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială, toate 
facilitățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)

• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 4O.metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, îh 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688, 0720/370753. (Casa 
Betania)

• intravilan, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent 
electric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona 
Fabricii de mătase, preț 40 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)

• intravilan, st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă gaz metan, curent electric și canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• Intravilan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303, (Casa Betania)

• intravilan, st 5700 mp, la DN 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 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• ofer ap. 2 camere, dec., zona Decebal, 
contorizări, pentru firmă pe termen lung, preț 
130 euro, tel. 224296, 0788/361782. (Garant- 
Consulting)

• ofer garsonieră zona Dacia, amenajări, 
centrală termică, preț 75 euro/lunâ, tel, 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă, preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• intravilan, 3000 mp, toate utilitățile, apă gaz, 
curent, zonă superbă și selectă, împrejurimi, 
preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• intravilan, loc de casă în Simeria, 1500 mp, fs 
20 m, apă gaz, curent, canal, preț 12 euro/mp, 
neg., tel. 0742/019418. (Prima- Invest)
• Intravilan, zona Simeria, 500 mp, facilități apă 
gaz, curent, ideal pentru casă preț 350 mii. neg., 
tel. 0742/290024. (Prima- Invest)
• zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness)
• zona Clnciș, preț 11 euro/mp. Tel. 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)

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

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, Daciă nemo
bilat, contorizări, etaj intermediar, preț 70 
euro/lună. Tel. 253588,: 0722/624091. (Casa 
Grande)

• ofer casă 3 camere, zona Ceangăi, hol, baie, 
bucătărie, contorizări, mobilier nou, 2 garaje, 
curte, preț 400 euro/lună tel. 0745/253413, 
206003. (Mimason)

• ofer ap. 2 camere, zona bdul Decebal, dec., 
mobilat, contorizări, utilat, ocupabil din 20 iunie, 
preț 170 euro/lună, tel. 0740/173103, 230324. 
(Mimason)

• ofer ap. 2 camere, sdec., et 2, complet mobilat 
contorizări, zonalmpăratul Traian, ocupabil din 
28 iunie, preț 4 mii. lei/lună + garanție, tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)

• ofer ap. 3 camere, dec., 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, parter, zona Mărăști, mobilat și 
utilat, preț 200 euro/lună + garanție, tel. 
0745/266071. (Mimason)

• ofer garsonieră două camere, et. 2, Dacia, 
mobilată, contorizări, preț 90 euro/lună, ușor 
neg., tel. 0740/173103,206003. (Mimason)

• ofer ap. 2 camere, dec., amenajat recent mo
bilat, utilat, totul nou, contorizări, climă zonă 
centrală preț 300 euro/lună. Telefon 206003. 
(Mimason)

• ofer garsonieră zona Billa, pt. persoane seri
oase, mobilată utilată, totul nou, contorizări, ter
mopan, 150 euro/lună tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• ofer ap. 3 camere, dec., cu garaj sub bloc, 
mobilat, utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 350 
euro/lună tel. 0745/253413,206003. (Mimason)

• caut urgfeit de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

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

• ofer ap. 2 camere, zona Gojdu, mobilat 
complet, preț 130 euro/lună, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)

• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
zona piață parter, 150 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

• ofer pentru închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată cu tv și baie, în Deva, preț 700.000 lei/zi, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• caut spațiu de închiriat, zona bdul Decebal Sau 
1 Decembrie, ST 50 mp maxim, amenajat sau 
neameriajat, pe o perioadă lungă ofer prețul 
pieței. Telefon 0745/666447. (Rubin's Home)

• casă 3 camere, bucătărie, bale, încălzire 
centrală podele laminate, gresie, faianță, 
termopan, lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 
500 euro/lună tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

• garsonieră mobilată zona ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală 
termică proprie, geamuri termopan, complet 
mobilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, 
mașină de spălat automată zona I. ereangă 
preț 250 euro/lună tel. 0743/103622,0720/387896. 
(Casa Betania)

• ofer ap. 2 camere, circuit, centrală termică 
proprie, complet mobilat și utilat cu aragaz, 
frigider, b-dul Dacia, preț 130 euro/lună Relații la 
telefoanele 0724/169303, 0743/103622. (Casa 
Betania)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, s 250 mp, 
totul nou, gresie, faianța, termopan, centrală 
termică, pretabil pentru sediu firmă, depozit, 
restaurant, preț 1800 euro, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală, amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 
0741/070106. (Eurobusiness)
• oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală . zona depozitelor, prețuri neg. 
Te 16 0726/523833,0741/070106. (Eurobusi
ness):
• ST45 mp, zonaTeatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comentai, 30 mp, central, amenajat, CT, 
termopan, preț 200 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)

Cumpăr teren (22)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• urgent, intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima-lnvest)

vând spații comerciale (25)

• st -100 mp, zona Eminescu, vad bun. Preț 
40.000 euro. Posibil variante. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)
• st ■ 420 mp, zona Dacia, preț 65.000 euro. 
Posibil variante rate. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)

• 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)

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

• în Deva, zonă ultracentrală, 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz, 
curent, toate facilitățile, anexe, curte, grădină, 
ST 500 mp, FS 30, preț 75.000 euro, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)

• zona Bălcescu, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată, cameră de zi, baie, 
totul nou, lamelar, termopan, centrală termică 
instalații noi, gresie, faianță model nou, 
dormitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp, canalizare, gaz, apă, curent, stil occi
dental, preț 57.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0727/744923. (Rubin's Home)
• in Deva, zona Parângului, 4 camere, gresie, 
faianță, parchet, centrală termică, termopan, 
suprafață construcție 100 mp, curte de 360 mp, 
preț 3 mid. lei, neg., tel. 219470. (Multiprima).

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

• zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)

• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• lot Tîmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Deva, 2300 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• zona DN7, ST 3300, FS 50 mp, apă gaz, curent, 
toate facilitățile, preț 24 euro/mp, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• teren intravilan, zona Prelungirea Vulcan, ST 
5.200 mp, FS 140 mp, se parcelează, preț 8 
euro/mp. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)

• zona Prelungirea Vulcan, ST 5000 mp, FS 150 
mp, curent, gaz, în apropiere apă acces la două 
drumuri, preț 7,5 euro/mp. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)
• zona Zăvoi, ST 2000, FS 30 m, acces la drum, 
toate facilitățile, preț 25 euro/mp. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• în Deva, zona Depozitelor, 700 mp, deschidere 
22 m, front la stradă din ambele părți, toate 
facilitățile, preț 15 euro/mp, neg., tel. 219470. 
(Multiprima)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• la intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă, se vinde și parcelat, acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- I 
653531. (Ag. Imob. Ella)

MELINDA IM REX7I

i n s t a I
S.C. Melinda Impex S.R.L. Filiala Instal comercializează următoarele produse:
• fitinguri negre și zincate, elemente sudabile
• racord de îmbinare rapida GEBO
• robineți cu bilă pt. apă și gaz
• accesorii cu flanșâ
• țeava multistrat și fitinguri aferente
• țeava din cupru Feinrohren și fitinguri aferente
• țevi și fitinguri PPRG pt. Instalații sanitare

și încălzire
• radiatoare DUNAFERR'
• pompe GRUNDFOS

• vase de expansiune
• armături și accesorii sanitare SANIT, SCHELL
• sifoane HL
• sisteme de canalizare PVC
• produse pt. izolarea țevilor
• baterii amestecătoare MOFEM. HANSA
• cazane pt. combustibil solid

CELSIUS. DEMRAD
• conducte de PE pt. apă potabilă

și fitinguri aferente

Continuitate în inovație!

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

VARIANTE

Vă așteptăm la 

depozitul nostru:

TIMIȘOARA,
Str. Ion ioriescu 
de la Brad nr, 29,
Tel: 0256-400774
Fax: 0256-400777
email: instaltiri@meiinda.ro

RECLAMA

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

• chioșcul de ziare de lângă
Cuizitini;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro lâ;
• chioșcul de ziat-Se lângă 
Galeriile de Artfi Forma;
• chioșcul de ziare de lângă

: Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal.
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Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Nu avea șanse. în urma autopsierii americancei Terri Schiavo, care a fost 15 ani în comă și a fost deconectată în 31 martie de la aparate, s-a descoperit că avea creierul masiv și ireversibil afectat, era oarbă șinu s-au găsit dovezi că ar fi fost agresată în vreun fel.

După furtună Nordul provinciei chineze Jiangsu, cât și câteva sate și orașe din Nanjing, au fost lovite de furtună, grindină și tornadă în 14 și 15 iunie. Șapte oameni au murit și șapte au fost răniți.
(Foto: EPA)

„Harry Potter and the Half Blood Prince” au fost comandate online la Amazon și alte librării electronice, precum Borders.com.Editorul american Scholastic a informat la rândul său că va tipări cartea în 10,8 milioane de exemplare, ceea ce reprezintă un record editorial. Cartea va fi pusă în vânzare în America pe 16 iulie, la miezul nopții. în același timp va fi lansată și o variantă audio a cărții, în 635.000 de exemplare.

Asigurări
Roma (MF) - O companie de asigurări din Italia a lansat asigurarea împotriva cheliei, adresată ambelor sexe, cu vârsta între 15 și 70 de ani. Asigurarea presupune plata a 220 de lire sterline pe an, indiferent cât păr are asiguratul. Despăgubirea în cazul în care chelește depinde de cât de mult păr a pierdut, dar nu mai mult de 5.300 de lire sterline.

Urgență
Auckland (MF) - Poliția din Noua Zeelandă a spart o ușă pentru a intra într-o locuință din Auckland, după ce a primit un apel la numărul pentru urgențe.Tabby, un motan de patru luni, a format numărul 111 pentru urgențe mergând pe tastele telefonului.

| Prietenii
i Sydney (MF) -
I Cercetătorii aus-
: tralieni susțin că pri-
: etenii buni contribuie 

la creșterea speranței 
de viață a oamenilor. 
Aceștia sunt de

i părere că efectul pri- 
: etenilor este mai 
î benefic decât cel al
î rudelor pentru că
; oamenii își aleg pri

etenii, spre deosebire 
i de rude. Studiul su- 
i gerează că prietenii 
i se încurajează între ei 
b să aibă grijă de pro

pria sănătate și își 
ț reduc reciproc senti- 
; mentele de depresie 

și anxietate în
: momentele dificile.
i Echipa australiană a 
î studiat efectul pe 
i care îl au factorii 
î sociali, de sănătate 

și stil de viață
i asupra speranței de 
: viață a peste 1.500 
: de persoane cu vârs

ta de peste 70 de
î ani.

Precomenzi de carte uriașe
■ Pentru ultima carte 

j „Harry Potter" preco- 
menzile în SUA au depă
șit o jumătate de milion.

New York (MF) - Cu o lună înainte de publicarea celui de-al șaselea volum din aventurile lui Harry Potter, pe 16 iulie, librăria electronică Amazon a informat că precomenzile în Statele Unite au depășit o jumătate de milion de exemplare. Un număr total de 568.000 de exemplare din
Goi pușcă prin Marea Britanie plimbările în public în costumul lui Adam, încearcă din nou să traverseze Marea Britanie gol pușcă, de data aceasta însoțit de prietena lui, și ea dezbrăcată.în ultimele zile vremea nu a fost prea plăcută în Marea Britanie, dar obstacolul principal este reprezentat mai degrabă de oamenii de ordine. La prima sa tentativă de acest gen, amatorul de plimbări nud a fost arestat de două ori și a ajuns după gratii.De data aceasta, Gough speră să-i poarte noroc tovărășia prietenei lui, Melanie Roberts, o coafeză de 33 ani, care nu va avea nici ea altceva decât bocancii. Cei doi vor fi însoțiți de un prieten de profesie bibliotecar, care preferă să-și păstreze anonimatul.După Gough, traversarea de la nord la sud a Marii Britanii implică parcurgerea a 1.400 de kilometri și ar trebui să dureze două luni, dacă plimbăreții nu vor fi opriți de forțele de ordine.

■ Stephen Gough îm
preună cu prietena sa și 
un bibliotecar vor par
curge 1.400 kilometri.

Londra (MF) - Stephen Gough (46 ani), cunoscut pentru pasiunea sa pentru

ap

$

î

(Foto: FAN
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Cu o bombă falsă la Sandhurst

re Taza Câinii de preerie stau de pază la intrarea galeriei lor din Grădina Botanică și Zoologică Metropolitan din Budapesta.
(Foto: EPA)

M Un jurnalist a pătruns 
în faimoasa academie 
militară unde studiază 
prințul Harry.

Londra (MF) - Un jurnalist care purta o bombă falsă a reușit să pătrundă în prestigioasa academie militară Sandhurst, unde prințul Harry, al treilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, își face studiile, scrie The Sun.Noul eșec al serviciilor care se ocupă de securitatea familiei regale a determinat Ministerul britanic al Apărării să lanseze urgent o anchetă. „Am cerut o anchetă urgentă privind acest grav incident de securitate. Am dat instrucțiuni la Sandhurst pentru
Prințul Andrew inspectează ofițerii cădețischimbarea procedurilor în vederea evitării unor asemenea incidente pe viitor”, a declarat ministrul Apărării, John Reid. Potrivit The Sun,

(Foto: EPA)prințul Harry se afla la Sandhurst când unul dintre reporterii săi a reușit să pătrundă în parcul și pe culoarele academiei. Reporterul s-a plim

bat nestingherit timp de șapte ore în incinta instituției, transportând o bombă falsă.The-Sun, care publică pe prima pagină fotografia prințului înconjurat de camarazi, a arătat că jurnalistul s-a prezentat drept cadet și a primit acces în bibliotecă și chiar în dormitoarele elevilor.
Antrenament intensivPrințul a început în mai un antrenament- militar intensiv de 44 de săptămâni. El a terminat de curând prima etapă, o perioadă de cinci săptămâni în care cadeții sunt antrenați până la 20 de ore pe zi și nu au voie să primească vizite sau să părăsească instituția. La capătul acestei perioade, recruților li se permite să meargă acasă un weekend.

Cresc vânzările lui Jackson
Londra (MF) - Vânzările compilației „Number Ones” a lui Michael Jackson, lansată în 2003, au crescut spectaculos cu 370%, a anunțat rețeaua britanică de distribuție HMV. însă procentul uriaș se datorează mai degrabă faptului că înainte de verdictul dat în procesul pentru agresiune sexuală asupra unui minor albumele lui Jackson nu se vindeau aproape deloc.Adolescentul care l-a acuzat pe Jackson „trece printr-o perioadă dificilă” după ce cântărețul a fost găsit nevinovat, a spus procurorul Tom Sneddon, citat de cotidianul The Scotsman.

Vacante în
A

■ Letonia este cea care 
oferă astfel de sejururi 
inedite turiștilor ca și 
„deținuți".

Riga (MF) - „Va fi groaznic”, avertizează Liga Engel- mane, ghid la închisoarea Karostas de la Liepaja, în vestul Letoniei. Turiștii entuziasmați de ideea de a-și petrece vacanța la închisoare

riscă să fie izolați sau puși săsunt avertizați la ce să se aștepte și semnează un document prin care acceptă tratamentul la care urmează să fie supuși.„Deținuții” nu sunt cruțați. Gardienii în uniforme sovietice îi tratează cam cum erau tratați deținuții adevărați și nu fac economie de insulte.După ce au semnat acordul, ei trebuie să se supună ordinelor gardienilor, altfel

curețe toaletele rudimentare, simple găuri în beton.Trei mii de turiști au trecut până acum prin fosta închisoare. în timpul acestor vacanțe, turiștii învață și câteva ceva despre istoria Letoniei.La sfârșitul sejurului, turistul primește un certificat cu fotografii și acuzațiile formulate împotriva lui.

neficiul fundației pentru copii Carlos Santana Milagro. (Foto: EPA)

prezentat noua colecție de pantofi, miercuri, la New York. O parte din vânzări vor intra în be

Borders.com

