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restaurant de la poalele Cetății din Deva, 
sărbătoarea a fost un prilej de distracție 
pentru deveni, /p.6 (Foto: Traian Mânu)

■ Peste 280 de mii de 
elevi sunt așteptați în 
sălile de examen pen
tru admiterea în licee.

Deva (C.P.) - Absolvenții 
claselor a VIII- a vor susține 
de azi probele examenului de 
capacitate. în acest an. Mi

nisterul Educației a renunțat 
la transmiterea subiectelor de 
la Testele Naționale prin In
ternet. Ele au fost înmânate 
sâmbătă inspectorilor jude
țeni. Prin Internet vor fi 
transmise doar traducerile 
subiectelor pentru candidații 
aparținând minorităților na
ționale. Subiectele vor avea

un grad mediu de dificultate, 
au declarat responsabilii mi
nisterului. Azi, de la ora 9.00, 
se va susține proba scrisă de 
Limba și Literatura Română. 
Candidații aparținând minori
tăților naționale vor da, mâi
ne, examenul la Limba Ma
ternă. Miercuri e programată 
proba scrisă la Matematică,

iar joi, la Geografia României 
sau la Istoria Românilor. Pe 
26 iunie se vor afișa, până la 
ora 16, rezultatele. Rezultatele 
definitive vor fi afișate pe 29 
iunie. Media generală minimă 
de promovare este 5, dar în 
condițiile în care aceeași notă 
de trecere este obținută la 
fiecare probă de examen.

La școală, în Ungaria!
Deva (D.I.) - în urma discuțiilor purtate | 

în timpul întâlnirii, la Prefectură, între 
reprezentanții administrației publice locale 
și o delegație a Comisiei de Integrare Euro
peană și Relații Internaționale din cadrul 
Primăriei Generale Budapesta, s-a ajuns și 
la stabilirea unor soluții concrete. S-a con
venit ca, în perioada imediat următoare, 
funcționarii publici din Departamentul de 
Integrare Europeană din cadrul CJ Hune- j 
doara să facă un stagiu de 30 60 de zile
de perfecționare la Comisia de Integrare 
Europeană și Relații Internaționale din 
cadrul Primăriei Budapesta. Scopul pregă
tirii este accesarea pe viitor a fondurilor 1 
comunitare pentru realizarea unor proiecte 
de dezvoltare regională.

CUVÂNTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 21 1275

1 03 03 03

Si vara se
■ In noaptea de 18/19 
iunie doi tineri au tre
cut printr-o experiență 
de neuitat în Parâng.

Deva (S.B.) - Este vorba 
despre Ana Maria Chipor, de 
27 de ani, din Brăila, și Bog
dan Murasa, de 25 de ani, din 
București. Conform celor 
declarate de Dumitru Bârlida,

poate muri de frig!
șeful salvamontiștilor din 
Petroșani, „cei doi tineri au 
plecat în Masivul Parâng cu 
un grup format din 12 per
soane. La un moment dat 
acesta s-a împărțit în două 
grupuri de șapte, respectiv 
cinci persoane.

Toți tinerii se aflau în 
coborâre, iar pe trei dintre 
cei cinci i-am întâlnit pe 
drum. Pe fata și băiatul,

rămași cei din urmă, care au 
ajuns victime ale frigului de 
la cota 2200, dacă nu i-am fi 
descoperit la timp, i-am fi 
găsit morți. Acest lucru s-ar 
fi întâmplat pentru că ambii 
erau foarte aproape de o 
hipotermie. Noi am fost aler
tați însă la timp, în jurul orei 
23.00, de la Dispeceratul Sal- 
vamont Brașov, iar la victime 
am ajuns în jurul orei 24.30”.

Ținută nouă
Geoagiu-Băi (D.I.) - In

spectoratul de Jandarmi 
Județean organizează azi 
prezentarea noilor ținute 
de vară ale lucrătorilor 
din cadrul Postului de 
jandarmi balneoclima
teric Geoagiu-Băi. Eveni
mentul va avea loc pe 
platoul din fața ștrandu
lui, de la ora 11,50.

Cumpărături cu cârdul
Românii au făcut cumpărături de 100 de milioane de euro pe 
caiduri, in primul trimestru 2005, românii au comparat pe câr

duri de 100 mil. euro, adică mai mult decât in ani precedents.

Valoarea medie a unei tranzacții la comerciant 
cu cârdul emis in lei a fost de

î,'47.(1 fi fi ■, tr,

i
2004 - 1.205.000 de lei

- '

Cuvânta liber sursa' Mediafax

„Cosmetizarea" Bradului
■ Aproximativ opt mi
liarde de lei sunt desti
nate refacerii dru
murilor din localitate.

Brad (D.I.) - Consiliul Jude
țean a acordat, recent, suma 
de 4,5 miliarde de lei autori
tăților locale din Brad pentru 
efectuarea lucrărilor necesare 
reabilitării infrastructurii ru
tiere. La acești bani s-au mai 
adăugat încă 3,7 miliarde de 
lei alocate din bugetul local 
în vederea realizării aceluiași 
obiectiv. Avându-se în vedere 
starea deplorabilă în care se

găsesc drumurile din Brad, 
suma e considerată insufi
cientă de către Primărie. Po
trivit primarului Florin Caza- 
cu, în acest an este prevăzut 
în programul de lucru reface
rea zonei centrale a munici
piului prin turnarea a 10.000 
de mp de covor asfaltic. „Lu
crările au debutat destul de 
târziu din cauza vremii nefa
vorabile, însă la ora actuală 
avem în derulare mai multe 
proiecte care sper să-și atingă 
finalitatea în maximum două 
luni, iar Bradul să aibă o 
imagine mult mai bună”, ne- 
a spus Florin Cazacu.

Uli elicopter de pasageri american s-a prăbușit, la finele 
săptămânii trecute, în East River din New York. EI avea 
la bord șase pasageri și doi piloți. (Foto: epa)
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• Acuze. Liderul PSD, Mircea Geoană, susți
ne că pachetul de legi privind proprietatea și 
justiția este, de fapt, rezultatul unui aranja
ment politic între PNL și PD, prin legile pro
prietății liberalii satisfăcându-și clientela po
litică, iar PD și președintele Traian Băsescu 
reușesc să-și subordoneze justiția. ’

Summitul UE, un eșec previzibil

I
Coloniștii evrei părăsesc cu greu Fâșia Gaza.

Retragere pașnică
Ierusalim (MF) - Israelul și Autoritatea 

Palestiniană au stabilit că cele 1.200 de case 
care vor fi abandonate de coloniștii israe- 
lieni din Fâșia Gaza vor fi demolate -d^au- 
toritățile israeliene. Potrivit secretarului de 
stat american, Condoleezza Rice, ambele 
părți vor coopera pentru a permite „o retra
gere pașnică și pentru a crea condițiile dez
voltării economice” în teritoriile palestinie
ne. Israelul și Autoritatea Palestiniană au 
acceptat să colaboreze pentru a permite cir
culația persoanelor și a mărfurilor din și 
spre Fâșia Gaza, a adăugat șeful diplomației 
americane. Declarațiile ei intervin la puțin 
timp după un atac palestinian la un baraj 
rutier israelian situat la frontiera dintre 
Egipt și Fâșia Gaza, soldat cu moartea unui 
israelian și a unui palestinian. Condoleezza 
Rice se află de vineri intr-un turneu în Orien
tul Mijlociu, în încercarea de a accelera 
eforturile în ceea ce privește procesul de pa
ce israeliano-palestinian, stabilizarea situa
ției din Irak și democratizarea lumii arabe.

■ Jacques Chirac con
sideră că „egoismul" 
britanic a provocat o 
criză europeană.

Bruxelles (MF) - După aproa
pe 15 ore de negocieri, sum
mitul Uniunii Europene s-a 
încheiat fără nici un acord 
asupra viitorului buget comu
nitar. La o zi după ce amâna
seră fără termen precis ratifi
carea constituției europene, 
liderii occidentali au plecat 
de la Bruxelles acuzâdu-se re
ciproc pentru acest răsunător 
eșec. Președintele Franței, 
Jacques Chirac, a recunoscut, 
Sâmbătă, că „Europa trece 
printr-o gravă criză”, conside
rând că principalul responsa
bil pentru această situație es
te Marea Britanie, care, în 
opinia sa, este „o țară egois
tă”. Chirac s-a declarat însă 
„impresionat” de atitudinea 
celor zece state noi membre 
UE, care au încercat în zadar 
să contribuie la un acord pe

Blair și Chirac au viziuni diferite asupra Uniunii Europene, 
tema bugetului UE, propu-
nând să renunțe la unele sub
venții europene.

„Este regretabil că Marea 
Britanie a refuzat să con
tribuie rezonabil și echitabil 
la cheltuielile privind extin
derea. A dorit să își păstreze 
cecul în integralitate. Este un 
rezultat negativ pentru Euro
pa”, a declarat Chirac. La rân
dul său, cancelarul german,

Gerhard Schroeder, a acuzat 
Marea Britanie și Olanda pen
tru eșecul summitului de la 
Bruxelles, apreciind că aces
te țări „poartă o responsabili
tate în fața istoriei”.
Reforme

în replică, premierul bri
tanic, Tony Blair, a lansat un 
apel pentru declanșarea „unei 
dezbateri fundamentale” pri

vind viitorul Europei, apreci 
ind că actuala criză poate de
termina „o reînnoire”. „Tre
buie să schimbăm viteza pen
tru a ne adapta lumii în care 
trăim”, a precizat Blair, res
pingând însă ideea că Marea 
Britanie ar fi singura care 
adoptă această abordare. Ma
rea Britanie a condiționat 
orice renegociere a rabaturi
lor britanice de garantarea 
unei reforme a bugetului eu
ropean în ansamblu, afir
mând că această reformă este 
necesară pentru adaptarea 
organizației la provocările se
colului XXI. Politicienii bri
tanici se tem că președintele 
Franței va încerca să își ia 
„revanșa” după Consiliul Eu
ropean, provocând un eșec al 
summitului G8 care se va des
fășura în perioada 6-8 iulie în 
Scoția. Pentru România, amâ
narea acordului bugetar nu 
prezintă o amenințare direc
tă, pentru că sumele pentru 
2007-2009 sunt deja garantate 
prin tratatul de aderare.

Bagdadul 
a fost ieri ținta 
unor noi atacuri.

* Cel puțin două 
' persoane au fost 
& ucise în urma 

unei explozii a 
unei mașini capca- 

■j| nă în nordul capi 
K falei irakiene, iar 
B alte 15 și-au pier- 

dut viața în mo- 
™ meatul în care un 

terorist kamikaze 
s-a aruncat în aer 
înțr-un restaurant , 
frecventat de mem
brii poliției ira- 

' kiene. - (Foto. epa) 
______________________ >

Partener de 
dialog

Phenian (MF) - Lide
rul nord-coreean, Kim 
Jong-Il, a afirmat că do
rește să adopte o atitudi
ne amicală față de Sta
tele Unite, pe care le-a 
catalogat drept „un par
tener de dialog”, preci
zând că nu simte nici o 
animozitate față de 
George W. Bush. Preșe
dintele american l-a ca
talogat însă pe liderul 
nord-coreean drept „un 
tiran”, recunoscând în 
mod public că acesta îi 
inspiră aversiune. Potri
vit ministrului sud-co- 
reean al Reunificării, 
Chung Dong-Young, li
derul de la Phenian a re
marcat că, recent, Bush 
și-a schimbat tonul, adre- 
sându-i-se cu „domnule 
Kim Jong-Il”. Liderul 
nord-coreean a anunțat 
că țara sa este pregătită 
să adere din 
nou la Trata
tul de Nepro- 
liferare Nu
cleară (TNP), 
în cazul în 
care actuala 
criză 
nuclea
ră va fi

Abdullah Gul

Temeri
Ankara (MF) - Criza 
constituțională și bu
getară cu care se 
confruntă UE ar pu
tea avea un efect ne
favorabil asupra înce
perii negocierilor de 
aderare a Turciei la 
Uniune, a apreciat 
șeful diplomației tur
ce, Abdullah Gul, în- 
tr-un interviu publicat 
de cotidianul Radikal. 
Gul a precizat însă că 
„Turcia nu se va lăsa 
provocată de medii
le" care doresc ca 
această țară să nu 
adere la UE. El a fă
cut referire la o rezo
luție adoptată joi de 
Camera inferioară a 
Parlamentului german, 
în memoria „masa
crelor" comise de 
turcii otomani,;j®po- 
triva armenilor, îrt"pe- 
rioada 1915 -.1917. 
UE, cu care Turcia - 
țară musulmăhăcu

locuitori - ar urma să 
înceapă negocierile 
de aderare la 3 
octombrie: .’.v

Demers politic
Chișinău - OSCE este 

dispusă să organizeze ale
geri în Transnistria la sfâr
șitul acestui an. Președin
tele delegației pentru Re
publica Moldova a Adună
rii Parlamentare a OSCE, 
Kimmo Kiljunen, a suge
rat că acest scrutin ar pu
tea avea loc în conformi
tate cu legislația electora
lă a regiunii, astfel încât 
să poată legitima regimul 
rezultat în urma alegeri
lor. Regiunea separatistă 
e considerată parte compo
nentă a Republicii Moldova.

Desfășurări de trupe în Irak
N Forțele americane au 
constatat infiltrarea 
unor nord-africani 
printre insurgenți.

Bagdad (MF) - Armata ame
ricană a anunțat, sâmbătă, că 
a lansat o nouă operațiune 
împotriva rebelilor din pro
vincia Al-Anbar, situată la 
vest de capitala irakiană, la 
scurt timp după declanșarea 
unei ofensive la granița cu 
Siria. Noua operațiune, desfă
șurată sub numele de cod 
Khanjar (Pumnalul), se con

centrează asupra unei zone 
situate la circa 85 de kilome
tri nord-vest de Bagdad, în zo
na lacului Tharthar.
Insurgenți străini

La operațiuni iau parte cir
ca 1.000 de militari americani 
și irakieni, susținuți de avi
oane de luptă, elicoptere și 
tancuri. Operațiunea are drept 
obiectiv localizarea ascunză
torilor de arme și distrugerea 
refugiilor folosite de insur
genți în această zonă. în ceea 
ce privește operațiunile lan
sate la granița cu Siria, în

dreptate împotriva insurgen
ților și combatanților străini, 
forțele americane susțin că au 
omorât 50 de rebeli. Autori
tățile americane și cele ira
kiene au dat asigurări că in
surgenții străini ajung pe te
ritoriul Irakului venind din
spre Siria, acuzații dezmințite 
însă de Guvernul de la Da
masc. Serviciile de informații 
ale armatei americane au con
statat infiltrarea unor nord- 
africani printre insurgenții 
din Irak, temându-se că aceș
tia vor transfera în țările de ori
gine tactici învățate în Irak.
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Rafsanjani câștigă primul tur
■ Președintele Iranului 
va fi desemnat vinerea 
viitoare, în al doilea tur 
de scrutin.

Teheran (MF) - Akbar Ha
shemi Rafsanjani, un politi
cian moderat, ocupă primul 
loc în preferințele alegătorilor 
iranieni, în fața ultraconser- 
vatorului Mahmud Ahmadi
nejad, urmând ca cei doi can
didați să se întâlnească în al 
doilea tur al alegerilor prezi
dențiale., Fostul președinte 
Rafsanjani a obținut 21,1% 
din voturile valabil exprima
te, iar Mahmud Ahmadinejad, 
primarul Teheranului, 19,25%. 
Rezultatele confirmă necesi
tatea organizării celui de-al 
doilea tur de scrutin, care va

avea loc vinerea următoare. 
De altfel, este pentru prima 
dată în istoria Iranului când 
va fi organizat un al doilea 
tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale.

Cu un mesaj de centru, Raf
sanjani a promis electoratu
lui că Iranul va continua pro
gramul său nuclear, în ciuda 
criticilor exprimate de Statele 
Unite și Uniunea Europeană. 
Actualul președinte, Moham
med Khatami, un cleric refor
mist, nu mai are dreptul la 
un al treilea mandat. Chiar 
dacă Mohammed Khatami se 
află la putere din 1997, multe 
dintre inițiativele lui au fost 
blocate de clericii radicali din 
Guvern, care, conform Con
stituției, beneficiază de pre
rogative importante. Hashemi Rafsanjani, un politician moderat
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• Recurs. Asociația Victimelor Mineriadelor 
a solicitat în scris procurorului general al 
României atacarea cu recurs a sentinței 
Judecătoriei Craiova prin care Miron Cozma 
a fost eliberat. Dacă cererea va fi admisă, 
cauza va fi judecată de o instanță supe
rioară. (C.P.)

• Sondaj CURS. Recentul sondaj realizat de 
către CURS relevă faptul că 49 la sută dintre 
votanții Alianței PNL-PD s-au pronunțat pen
tru unificarea celor două partide, 33% pen
tru păstrarea actualului statut, iar 11 la sută 
s-au declarat pentru ruperea alianței. (D.l.)

seria de 
manifestări 
dedicate 
Zilelor 
Călanului ce 
s-a derulat 
pe parcursul a 
două zile a 
cuprins în 
programul 
artistic, pe 
lângă jocuri 
populare 
românești și 
dansuri 
populare 
maghiare, /p.6

(Foto: Sanda 
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P
e când să se-mbucure și romanu' că 
ieșitul la căpșuni prin grădini iberice

nu-l va mai costa ruperea hainelor în coate 
și-n genunchi de-atâtea ploconeli și înghe
suieli pe la uși de ambasade, pacea din ogra
da europeană s-a destrămat și buboiul 
nemulțumirilor s-a spart. Iar cuiul lui Pepelea 
tot ochiu' dracului a fost, adică banul. Dacă 
o s-o mai țină tot așa n-o să mai avem unde 
merge prin 2050 în vacanțe, că n-o să mai 
fie UE. Ce ți-e și cu olandezii ăștia! Pe lângă 
faptul că nu votară ditamai constituția, care 
ne mai dădea și nouă speranțe că vom 
ajunge să gustăm din libertinismul obi
ceiurilor flamande, acu' gata, nu mai vor să 
mai dea nici bani. Și englejii la fel!

P
ăi, dacă ei nu vin cu paralele, geaba s-o 
mai lăbărțat atâta Evropa asta! Că numa' 
nemții săracii n-o să-i poată căra pe toți în 

spate. Nu că pe noi românii ne-ar durea 
undeva prea tare de banii lor. Că oricum și 
cât ne-au dat până acum a fost prea mult 
pentru puterile noastre. Și când mai auzi pen
tru câte zeci de milioane de euro mai trebuie 
să facem proiecte, te ia cu dureri de cap și 
moleșeală, și-ți vine să te-ntinzi un pic și să-i 
lași în fondurile lor și pe europenii ăștia că 
prea puține ne cer pentru cât de mult ne 
oferă... Bine că se-ntâmplă așa, că altfel ne și 
vedeam stând în fața sacilor cu euroi și 
neștiind ce să facem cu ei. Și mai spun că ei 
au probleme?!

Codul Rutier va fi mai aspru
■ Noua lege este 
inspirată din regula
mentele UE și prevede 
sancțiuni dure.

Daniel I. Iancu_______________
daniel,iancu@informmedia.ro

București - Noul Cod Ruti
er, care va intra în vigoare în 
următoarele săptămâni, va 
sancționa cu închisoare fapte 
pentru care, în prezent, se 
poate scăpa doar cu sus
pendarea pedepsei sau amen
dă penală, prevederile aces
tuia fiind mult mai aspre pen
tru șoferii care greșesc. în 
ceea ce privește infracțiunile, 
valoarea amenzilor a fost 
mult mărită, noile sancțiuni 
financiare putând ajunge 
până la 35 de milioane de lei.

Valoarea unui punct de 
penalizare (sistem preluat tot 
din UE) a fost stabilită la 10 
la sută din salariul minim 
brut pe economie, adică la 350 
de mii dș lei, contravenientul 
putând achita, în termen de

două zile lucrătoare, jumătate 
din minimul amenzii prevă
zute de lege. Persoanele 
juridice în schimb vor fi obli
gate să plătească amenzile la 
valoarea lor maximă.

La cumularea a 15 puncte 
de penalizare carnetul se sus
pendă pe o perioadă de 30 de 
zile, iar recidiva în următoa
rele 12 luni înseamnă o nouă

suspendare a carnetului pen
tru o perioadă de 60 de zile.

Printre cele mai mici con
travenții, sancționate doar cu 
două puncte, se numără folo
sirea incorectă a luminilor de 
drum, folosirea telefonului 
mobil în timpul mersului, 
nefolosirea centurii de sigu
ranță sau circulația pe un 
drum cu accesul interzis. La

polul opus, mai precis 
sancționarea cu până la 20 (!) 
de puncte, se află conducerea 
sub influența băuturilor 
alcoolice, conducerea unui 
autovehicul cu defecțiuni la 
frână sau direcție, depășirea 
cu mai mult de 50 de km/h a 
vitezei maxime admise și... 
gesturi obscene sau arunca
rea de obiecte pe șosea.

ACI AltDUl SAIICT®AI .
» "

.........................................................................................................................

Infracțiuni Sancțiuni

Conducerea unui autovehicul care nu are drept de cir
culație în România sau al cărui certificat de înmatricu
lare a fost reținut pentru defecțiuni tehnice grave la sis
temul de frânare

închisoare de la 6 luni la 2 ani

Conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatri
culare

închisoare de la 1 an la 5 ani

Gqnducjpa.uguț autovehicul, de, către o persoană car^e 
are o îmbihație alcoolică de peste 0,80 rngZI alcool pur 

în sânge ori o concentrație ce depășește 0,40 mg/1 alcool 
pur în aerul expirat

închisoare de. la .1 an .la .5,ani ,. , i - ! r . .

Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără 
permis de conducere

închisoare de la 1 an la 5 ani

Părăsirea locului accidentului fără aprobarea poliției și 
modificarea sau ștergerea urmelor unui accident rutier 
în urma căruia o persoană a decedat sau a fost rănită închisoare de la 2 ani la 7 ani

Pădurence cosând (Foto: S. Bocaniciu)

Succesul femeilor în afaceri

Sărbătoare pădurenească
Deva (S.B.) - La Hășdău, în Ținutul Pădu- 

renilor, vestit pentru tradiția păstrată peste 
veacuri și cunoscut deja în întreaga tară 
și peste hotarele ei, s-a derulat ieri o sărbă
toare de suflet: nedeia hășdăiană. Săr
bătoarea a debutat cu o slujbă la biserica 
din localitate, apoi a continuat cu primirea 
oaspeților dragi, printre care și fii ai satu
lui veniți din alte colturi ale lumii și cu 
manifestări menite să aducă bucurie și voie 
bună pentru mic și mare.
Lansarea monografiei

în cadrul acestora a avut loc lansarea 
monografiei „Pădurenii Hunedoarei” scrisă 
de un renumit etnolog, ce se trage de pe 
aceste meleaguri, Rusalin Ișfănoni. Sărbă
toarea a continuat cu cântece, dansuri și 
voie bună, dar și cu bucate alese, specifice 
pădurenilor, oferite de femeile din sat. 
Plăcintele pădurenești se știe că sunt re
numite iar cine le-a gustat nu le poate uita! 
Petrecerile la pădureni se derulează până 
în puterea nopții. De această dată, hășdă- 
ienii și-au propus ca sărbătoarea lor să se 
încheie abia în zorii zilei de astăzi.

■ Femeile-manageri se 
confruntă cu ideile pre
concepute ale 
omologilor lor bărbați.

Clara Pâs
clara.pas@informniedia.ro

Deva - în relațiile de afa
ceri, bărbații-manageri, ale 
căror firme își derulează 
activitatea în localitățile mici, 
continuă să-și trateze cu sus
piciune partenerii de afaceri, 
atunci când este vorba de 
femei. „La nivel regional nu 
s-a reușit încă depășirea aces
tei mentalități. Studiile efec
tuate dă noi arată că acolo 
unde nivelul afacerii este 
mare, bărbații au depășit 
această fază și au constatat că

se pot baza pe femei și au 
început să le aprecieze în ca
litatea acestora de colabora
tori, concurenți sau parteneri 
de afaceri”, a declarat, la

Nadia Potoceanu

Deva, Nadia Potoceanu, pre
ședintele Fundației Activity 
Reșița.
Permis și interzis

„în afaceri o femeie trebuie 
să fie perseverentă, pentru că 
experiența arată că trebuie să 
muncească de două ori mai 
mult ca un bărbat pentru a 
ajunge în echipe de condu
cere. E de la sine înțeles că 
într-o lume a bărbaților suc
cesul unei femei depinde și de 
tipul de personalitate pe care 
îl are. Și apoi, aprecierea unei 
femei-manager vine nu doar 
în urma calităților sale pro
fesionale, ci și din verticali
tatea ei. Este deci clar: o 
femeie de afaceri nu are voie 
„să calce în străchini!”, 
susține Nadia Potoceanu.

Nedeia 
Vulcăneană

Deva (S.B.) - Sărbătoa
re tradițională a Vulca
nului, „Nedeia Vulcănea
nă” se va derula în acest 
an între 20 și 26 iunie.

Manifestările cuprind 
o prezentare a portului 
momârlănesc, cântecelor 
și dansurilor populare 
specifice zonei dar și 
concerte de muzică mo
dernă. Serbările vor în
cepe luni, ora 14, cu pre
mierea elevilor merituoși 
din localitate. în zilele de 
24-26 iunie, în centrul 
orașului vor avea loc 
spectacole de muzică 
dance, rock, pop, folk și 
de muzică populară.

Și-a tăiat singur gâtul
Deva (S.B.) - Astfel a expli

cat oribilul incident, ce a avut 
loc în data de 18 iunie într-un 
loc din Munții Parâng, șeful 
Serviciului Salvamont din 
Petroșani, Dumitru Bârlida.

De la acesta am aflat că 
ziua de sâmbătă a fost neagră 
pentru familia lui Nicolae 
Păducel din Lonea pentru că 
acesta și-a curmat viața.
Instabilitate psihică

„Suferea de o oarecare 
instabilitate psihică având în 
vedere faptul că a mai încer
cat să se sinucidă”, remarcă 
interlocutorul nostru, care 
adaugă:

„în jurul orei 23.30 am 
primit un apel de alertă fiind 
solicitați la un caz ce era si
tuat pe Valea Arsă. Am fost 
chemați de cei de la Servi
ciul pentru Situații de Ur
gență Petrila la care a apelat 
familia lui N. Păducel, de 44 
de ani. I-au solicitat pe 
aceștia pentru căutare în 
munți. L-am găsit undeva pe 
Valea Arsă, mort, cu gâtul 
tăiat de cuțit. S-a sinucis într- 
un mod cum nu s-a prea 
văzut sau auzit”.

Așa sunau vorbele șefului 
salvamontiștilor care a fost 
îngrozit de sinistra sinucidere 
a bărbatului din Lonea.

■oPelian Eva, 
de 83 de ani, 
din comuna 
hunedoreană

S Sălașu de Sus, 
*'w privind spre cei 

i adunați Ia o
B nedeie și 

!■ amintindu-și 
\ £ de sărbătorile 
■ide acest fel
■ din vremea 

tinereții.
(■ț (Foto: Loredana Leah)

mailto:iancu@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informniedia.ro
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1995 - A murit, la Paris, scriitorul Emil gloria, unul din 
marii gânditori al culturii române, stabilii In Franța din 
1937 (.Pe culmile disperării", .Schimbarea la față a 
României") țn. 8.04.1911)
1995 - S-a redeschis, după o perioadă de întrerupere 
de 50 de ani, Bursa de Maiori București
1992 - Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romlne a 
hotirit. In ședința din 20.06.1992, canonizarea ca sfinți 
a voievodului Constantin Brâncoveanu ;l a copiilor Iul. 
precum șl a .binecredlndosulul voievod Ștefan cel Mare 
și Sfânt’, prăznult la 2 Iulie
189! - A murit, la Paris, Mihail Kogâlnlceanu, scriitor, 
tatameietorul tantogtaM moderne ramlnefil; a fost 
denumit de Nlcolae lorga .începătorul culturii românești’ 
(fi. 6.09.1817)

Calendar religios
20 iunie - Sf. Treime; Sf. Sflnfit Mc. 

Metodie, Episcopul Paterelor; Cuv. Calist, 
Patriarhul Constantinopolelui.

Deva (S.B.) - Taina Sfintei Treimi s-a 
descoperit omului cu încetul. „Trei sunt 
Care mărturisesc în cer... Tatăl, Cuvântul 
și Duhul Sfânt și Aceștia trei Una sunt”. 
Dumnezeu-Tatăl este nenăscut și nu are 
cauza. El este izvorul Fiului și Sfântului 
Duh. Iisus Hristos Fiul este născut din Tatăl 
mai înainte de toți vecii, precum se naște 
cuvântul din minte. Duhul Sfânt purcede 
din Tatăl și Se trimite în lume prin Fiul. 
Astăzi, când prăznuim Preasfânta Treime, 
să ne închinăm cu dreapta credință Tatălui, 
Care ne-a creat și se îngrijește de sufletele 
noastre, Fiului, Care s-a răstignit și a învi
at din morți pentru mântuirea noastră și 
Preasfântului Duh, care mângâie sufletele 
noastre în necazurile vieții pământești.

Energie electrica

Gag metan

Apă

Astăzi sunt programate următoarele întreruperi:
09.00 - 11.00 în Peștișu Mic

Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Aleea Panseluțelor, bl.28, sc.D

Aleea Jupiter, bl.22, sc.A 
Cartierul Dorobanți, bl. 19B

Sunt programate întreruperi ale apel în Deva: 
08.00- 13.00 Str. Parângului, Eroilor, I. Budai Deleanu, 
Călugăreni, Coziei, P. Maior, S. Bărnuțiu, G. Barițiu. S. 
Drăgoi, O. Densusianu.
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 2Î222B
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227®1
Informații GER 212725

Urgențe 112
Pompier: 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
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21 mart.-20apr.____ __________________________

Reușiți să rezolvați toi ce v-ați propus. Dar în multitudinea 
de evenimente sau din prea multă grabă, e posibil să uitați 
ceva important.
21 apr.-20 mal______ ___________ _______

Vi se cere să faceți act de prezență la o întrunire, dar veți 
găsi o modalitate diplomatică să refuzați. Aveți mult de 
lucru $1 nu doriți să faceți bine nimănui în defavoarea dvs. 
21 mai-20, Iun.________ . _______

Veți fl apreciat pentru vigoare ți perseverență. Vă folosiți 
de inteligență pentru a le demonstra celor din jur justețea 
Ideilor dvs.
21 iun.-20 Iul.

M luați angajamente față de propria persoană. Bei de 
stres nu scănați așa de simplu dacă nu faceți schimbări ta 
viața personală.
21 iul.-20 aug.__ ___ ________________ ’

Veți avea de rezolvai a obligație de la care nu vă puteți 
escHiva. Un mie flirt nevinovat vă va face să rernioa^B|l 
că mai sunt și alte moments plăcute ta viață!
21 aug.-20 sept. ___ ________________

Așteptați o mărire de salariu sau un câștig. Seam primiți i 
un telefon important. Nu sunteți Intr-o formă prea bună, 
dar nici nu vă Interesează acest aspect.
21 sept.-20 oct. _______________________ . ' i

Ar fi cazul să fiți atent la ce mâncați căci puteți avea pro
bleme a stomacul! Cititul, scrisul, eventual vizionarea unul 
spectacol reprezintă activități potrivite cu starea dvs. ge
nerală.
21 oct.-20 nou.____________ _ __________________ •

Deși nu vă merge chiar rău, astăzi sunteți pur șl simplu 
depășit de mulțimea de activități pe care vl le-ați progra
mat.
21 nov.-20 dec. _________ ________________ _

S-ar putea să pierdeți o sumă importantă. Miel nu vă 
stăpâniți nervozitatea, ilscați să aveți probleme cu colegii 
de serviciu și cu persoana Iubită. Evitați cu orice preț o 
ceartă cu partenerul de viațăl
21 dec.-20 ian.

Ar fi bine să nu exagerați criticându-vă partenerul. El va 
lua ta considerație vorbele dvs. Doar dacă nu veți atenta 
la hobby-ul sau la obiceiurile sale. Cât mai mult tact!
21 ian.-20 feisr.

Vreți să stăpâniți o situație, să depărtați unele planuri care 
să vă asigure libertatea de acțiune. Dar și asupra randa
mentului trebuie să reflectați eu toată seriozitatea.
21 febr.-20 mart.

Sfatul unui prieten v-ar prinde bine, Chiar și o ieșire la o 
plimbare v-ar avantajai Evitați să luați decizii singur căci 
sunteți confuz și ați putea greși.

7.00 Jurnalul TVR 
7:45 Agenția doi fără un 

sfert
920 Cind minute de cultură » 
930 Teleshopping 

1030 0 vacanță de coșmar 
Fă (comedie, SUA, 2003).

Cu: Shia LaBeouf, 
Christy Carlson 
Romano, Donna 
Pescow, Tom Virtue. » 
Regia Sean McNamara 

11:40 Primăvara muzidi 
1235 Tefeenddopedia 
1330 Desene animate: Boo 
14.-00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
1430 Teleshopping 
1500 Pro Patria 
1530Kronika 
1655 Sănătate pentru 

toți. Noutăți în 
afecțiunile sânului. Ter- 
mografia: o nouă 
metodă de diagnostic și 
tratament Participă : 
dr.Doina Popescu și dr. 
Alina Popescu

1730 fortul miracolelor 
1830 Știrea zilei 
1930 Jurnalul TVR Sport

20t10 Leul țyeu 
20ri5 lartă-măl O provocare 

pentru toți cei care, 
după ani de certuri și 
conflicte, se împacă ros
tind un simplu, dar 
magic iartă-mă. Prezintă 
Raluca Moianu.

2145 Ochiul magic
Realitatea filtrată de 
obiectivul camerei de 
luat vederi. Realizatori: 
Dana Robea și Tiberiu 
Ștefănescu 

2230 Burladi Cu: Mihai 
q Călin, Marius Rizea,

Rozi și Rabă, Ileana 
Lazariuc, loan Andrei 
lonescu, Radu Zetu, 
Maria Roman, Liliana 
Pană 

2330 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo 

2330 Nocturne 
0(30 Mana (dramă, Româ- 
țjnia, 2003). Cu: Diana

Dumbravă

7:00 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

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

10:15 Apropo IV 
11:15 f Robbersonii și poliția 
1330 Știrile Pro IV 
13:45 Te vezi la Știrile PRO TV 
14:15 Familia Stupid (corne
li die, coproducție, 1996). 

Bazat pe o carte pentru 
copii care făcea furori 
la începutul aniilor '90, 
această comedie ilară 
redă incredibila poves
te a familiei Stupid, ai 
cărei patru membrii iau 
lucrurile la modul liter
al. Se decid să înceapă 
cu decriptarea expresiei 
ne-au luat gunoiul 

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

Morrow, Laureen Beil, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Teo Emisiune de diver

tisment 
19:00 Știrile ProTv Sport

20:15 Ltțul
ra (thriller, SUA 1994) 

Cu: Jack Nicholson, 
Michelle Pfeiffer, James 
Spader, Kate Nelligan. 
Jake Nicholson, într-un 
rol de excepție, îl 
întruchipează pe Will 
Randall, redactor la o 
cunoscută editură 

2330 Știrile Pro TV 
23:45 Vreau să

fiu mare 
23:50 Dispăruți fără urmă.
0 Cu: Anthony LaPaglia, 

Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close 

0:45 Icstrim 
tivi 

1:15 Omul care 
aduce cartea

120 Știrile 
Pro TV

230 Apropo TV 
330 Parte de carte

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

Ovidiu Uscat și Con
stantin Trofin

1030 Concuis interactiv 
1230 Dispariții (reluare) 
13:00 Observator Cu Simona 

Gherghe
15:00 Folclorul contraatacă 

(reluare)
16:00 Observator Cu Andreea 

Beredeanu și Andrei 
Zaharescu

16:45 Vivere a trăi cu 
g pasiune. Ce însemnă să 

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

17:45 9595 Te învață ce să 
fed

19:00 Observator

2030 întoarcerea lui San
ia dolcan (aventuri, Italia, 

1996). Cu: Kabir Bedi, 
Mandala Tayde, Math- 

. ieu Cartiere, Romina 
Power, Fabio Testi, 
Franco Nero, Lorenzo 
Crespi. Sandokan e un 
pirat rebel născut din 
fantezia lui Emilio Sal- 
gari, cunoscut scriitor de 
romane de aventuri, 
iandokan, un nobil 

rămas fără regat, este 
într-un etern conflict cu 
puternicii coloniști 
englezi și se luptă pen
tru apărarea micilor 
regate din insulele 
Maleziei.

2230 Observator 
23:15 Viteză de declanșare 

șg (acțiune, Canada, 
2000). Cu: David Lor- 
gren, Daisy Fuentes 

130 Concurs interactiv 
230 Observator (reluare)

7:00 Culoarea păcatului
0 (reluare)

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

9:15 Bucătăria pentru toți 
10:00 Concert The Cots (relu

are) 
11:15 Numai iubirea 
13:15 îngerul nopții

g (reluare)
14:15 Răzbunarea (reluare) 
15:30 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

g riel, Malema Solda,
Agustina Lecouna, Lydia 
Lamaison, Jorge Mar- 
rale, Carlos Poraluppi, 
Manuel Vicente 

1725 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate

Emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru 

1830 Rețeta de acasă 
18:10 Luna. Cu: Gaby Espino, 
0 Christian Meier, Ana 

Cristina Geithener 
19:15 Te voi învăța să iubești 
0 Cu: Danna Garda,

Miguel Varoni, Cather
ine Siacoque

20:10 Mama vitregă. Cu:
g Victoria Ruf Cesar 

Evora, Jaqueline 
Andere, Mauricio Aspe, 
Miguel Ăngel Biaggio, 
Eduardo Capetillo, Rene 
Casados, Margarita 
Isabel, Ana Layevska 

21:10 Anita. Cu: Ivonne Mon-
0 tero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 
Cezân Elluz Peraza, 
Eduardo Serrano, Isabel 
Moreno, Jeannette Lehr 

23:00 Culoarea păcatului Cu:
g Tais Araujo, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Caio Blat, 
Leonardo Bricio, Silvia 
Pfeifer, Maite Proenca, 
Lima Duarte

0:00 Răzbunarea (reluare) 
130 Poveștiri adevărate 

(reluare)
130 îndrăgostește-mă de 

tine

7:00 At se cântă 
(reluare)

8:00 Teleshopping
830 Cezar și tipar
9:00 Minorități sub trei dic

taturi
9:30 Poftă bună 

10:30 Tonomatul 
de vacanță 

11:30 Cina minute 
de cultură 

11:45 Pasiuni 
1230 Farmece 
13:30 Teleshopping 
14:00 Desene

Q animate: Tommy și 
Oscar

1430 Fiica oceanului
15:00 împreună in 

Europa 
1630 Zona de conflict 
1630 Cinci minute 

de cultură
16:45 Jurnal TVR 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen- 

tiu România
18:15 Zestrea românilor 
19:00 Circuitul internațional 

de tenis al României

20100 Dragul de Raymond 
2030 Palatul brâncovenesc 

de la Mogoșoaia 
2130 Neuitatele personaje 
2130 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
2230 Jurnalul Euronews pen- 

ini România
22:15 Dansatorul norilor

12 (dragoste, SUA, 1987). 
Cu: Kathleen Beller, 
Francois-Eric Grendon 

0:00 Agenția Episodul 10.
Cu: Gil Bellows, Rocky 
Carroll, David Salomon 
Regia: Michael Nankin 
și Michael Salomon 

0:50 Oala sub
presiune

2:15 Vatel (dramă, Anglia,
(3 SUA Franța, 2000). Cu: 

Gerard Depardieu, Uma 
Thurman, Tim Roth 
Regia RJoffe Nomi
nalizare la Premiul 
Oscar pentru cea mai 
bună scenografie.

7:55 Sport cu Florentina 
8:00 Teleshopping 
830 Sunset Beach 
9:30 Dragoste și putere

10:00 Kenski Show (reluare) 
10:55 Clip art 
11:00 Monica (reluare) 
12:00 Filmul și televiziunea 

Este un program spe
cializat de cronică, crit
ică și comentariu de 
film, produs într-un for
mat complex, care 
include prezentare, 
avanpremieră, interviuri 
în locații și studio, 
diverse tipuri de repor
taj ■ într-un spectacol 
deschis către interactivi- 
tate. (reluare)

12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset Beadh 

15:20 Focus \ 
1525 Dragoste și putere 
16:15 Fă-ți bagajelel 
17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți îh NATO 
1830 Focus. Sport. Meteo. 
19:00 Viața la extrem

2CMM Serginio. Cu Sergiu j 
Mihalcea

2130 Tradați In dragoste 
2230 Trăsniți în NATO. Sol- 

dații prezentați în pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar în 
acest sezon cu totul 
schimbați. Ei încearcă să 
șteargă imaginea de (
echipă neîndemânatică 
creată până acum și î
visează să devină 
primul comando româ- i 
nesc din istoria NATO 

2230 Focus Plus. Cu:Silvia 
'icula

Z33U Fanatik Show. Divizia A 
la fotbal s-a încheiat. 
Jucătorii au intrat In ; 
vacanță

130 Focus plus. Sport.
Meteo, (reluare)

230 Bani la greu j
330 Clubul 

de noapte

6:00 Răzbunarea puștilor
H (comedie, Danemarca, 

2003).
730 Sărutul (comedie, SUA 
02003). Cu: Terence 

Stamp, Billy Zane, Eliza 
Dushku, I Ileana Douglas 

930 Lara Croft Tomb
H Raider Leagănul vieții 

(acțiune, SUA 2003). 
Cu: Angelina Jolie 

11:00 Tom și Huck (familie, 
a SUA 1995).

1235 Clubul de bowling 
(comedie, Australia, 
2002)

14:10 Chicago (muzical, SUA, 
02002)

16:05 Ușuraticul (comedie, 
SUA 2001)

18:00 Kangaroo Jack (aven
turi, SUA 2003)

1930 Pe platourile de fil
mare. Episodul 25

20:00 Vremun feridte (roman- 
0 tic, China, 2001).

21:45 Lara Croft Tomb 
Raider Leagănul vieții 
(acțiune, SUA 2003).

23:45 Conspirația tăcerii 
0 (dramă, Australia, 

2003).
1:15 Ultimul act (dramă,
O SUA, 2002).

2:40 Nume în maimură 
(dramă, Estonia, 2002)

0930 Știrile TV Sport 0930 Box 
profesionist: Legea pumnului (r) 
1030 Știrile Tv Sport 10:15 For
mula 3: Monte Carto (r) 11:00 
Știrile TV Sport 1135 Teleshop
ping 11:20 Rugby Total 1230 
Știrile TV Sport 12:10 Handbal 
feminin: România - Cehia (r) 
1430 Știrile TV Sport 1430 Box 
profesionist 15:00 Știrile Tv 
Sport 1535 Tenis: Turneul de 
la Wimbledon. Prima zi 1630 
Știrile TV Sport 16:30 Fotbal: 
Guadalajara - Boca Juniors (r) 
1830 Știrile TV Sport 2130 Știr
ile TV Sport 2130 Box profe
sionist 2330 Tenis: Turneul de 
la Wimbledon. Rezumnatul 
primei zile 0030 Știrile TV Sport 
0030 Nopți albe la Tv Sport

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

ONE TW DEVA

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor-

0845 Elixirul tinereții (come
die, SUA 2000)

; 1030 Annie's Point (dramă, ‘ 
SUA, 2005)

12.15 Ascensiunea (dramă, 
SUA 1994)

14.00 Un strigăt de ajutor
‘ (dramă, SUA 1994)

1545 Elixirul tinereții (r)
! (comedie, SUA 2000)

17.30 Annie's Point (dramă, 
SUA, 2005)

’ 19.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

! 20.15 Ascensiunea (r) (dramă, 
SUA 1994)

22.00 Jordan (s)
23.00 Piste false (suspans, 

Marea Britanie, 1999)

DISCOVERY
10.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1030 S-a născut o mașină
11.00 Tancuri ucigașe 
12.00 Vânători de mituri 

s 13.00 Lucy Lawless prezintă 
„Războinid-femei"

16.00 Urgențe de călătorie 
17.00 Gladiatorii celui de-al 

doilea război mondial
’ 18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 Pasionat de pescuit

1 19.00 Tehnologie extremă
> 20.00 Diagnostic necunoscut 
’ 21.00 Drumul spre Berlin 

alături de Al Murray 
2130 Rivali

' 22.00 Povești medicale uimi
toare



luni, 20 iunie 2005

• Termen prelungit. Firmele pe acțiuni și 
în comandită pe acțiuni sunt obligate să-și 
majoreze capitalul social până a data de 1 
iulie 2006 la echivalentul în lei al sumei de 
25.000 de euro. Vechiul termen era de 31 
decembrie 2005. (C.P.)

• înscrieri. Oficiul pentru Migrația Forței de 
Muncă desfășoară, la București, în perioada 
23-24 iunie, înscrierea în banca de date a 
solicitanților de locuri de muncă în 
străinătate în domeniul agricol. La înscriere 
pot participa persoanele de sex masculin 
care au vârsta între 20 și 40 de ani. (C.P.)

Vom avea facturi fierbinți
Deva (C.P.) ■ Hunedorenii branșați la sis

temul centralizat de încălzire vor scoate din 
buzunare cu aproape 20% mai mult pentru 
plata facturii la întreținere începând din 
această iarnă. Asta din cauza reducerii sub
venției de la stat, impusă de către Uniunea 
Europeană. Pentru cei care locuiesc la bloc 
aceasta înseamnă o majorare substanțială 
a facturilor la încălzire și apă caldă. Măsura 
va fi aplicată, în septembrie, pentru a ne 
alinia normelor europene, care cer eli
minarea oricăror subvenții de la stat.
Subvenție de 700.000 de lei

La ora actuală, populația plătește 860.000 
de lei (fără TVA) pentru gigacalorie, în con
dițiile în care prețul de producție al aces
teia este de 1.560.000 de lei. Diferența până 
la această sumă o reprezintă subvenția, 
respectiv 700.000 de lei. începând de anul 

'♦s acesta, statul a redus subvenția cu 33 la 
sută, urmând ca până în 2007 să fie elimi
nată definitiv.

robot care joacă... fotbal, Jupp are 60 de 
centimetri înălțime și 2,3 kilograme și este 
extrem de flexibil-, după cum apreciază cre
atorii lui. 'Foto EPA)

Cursul valutar BNR - 20 tunis 2006
444J 4 4 44 4 44 4 4 /4JJJ J 4'4 4'4 »

1 dolar 29.856 lei

1 euro 36.172 lei

1 liră 54.369 lei

1 forint 146 lei

Rubrici realizați de SVM IFB RNMMi «R DEVA 
b-dul Decebal, bl. R, parter {lingi QUASAR), țel.: 221277.

Societatea Preț Variație

1. SNP PETROM 4060 0
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 12900 -0,77
3. TLV 7500 -0,66
4. BRD oprit
5. IMPACT 3860 *0,26
6. AZOMUREȘ 2400 -3,61
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6750 -0,74
8. ROMPETROL

RAFIMlhW®
770 0

9. HABER 4000 0
10. BCCARPATICA 4510 -1,96 |
11. DECEBAL 105 +5

cuv*m ACTUALITATE

Muncitori 
polonezi la 
cules de 
căpșuni la o 
fermă agricolă 
din Mackenbu- 
ren, în sudul 
Germaniei. 
Aceștia așează 
fructele în 
lădițele goale 
atașate 
„venlculului" 
de cules, care 
îi protejează 
oarecum de 
arșița soare
lui, în zonă 
înregistrându- 
se temperaturi 
de 30 de grade 
Celsius.

(Foto: EPA)
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Anticariatul - idee de afacere
■ Cum putem face 
bani frumoși din afa
cerile cu cărți și obiecte 
vechi, dar de valoare?
Cura Păs______________________
clira.pasginfarmmedla.ro

Deva - Lipsa interesului 
tinerilor pentru a citi o carte 
poate constitui dilema unei 
persoane dornice de a investi 
în deschiderea unui anticari
at. Experiența arată că suc
cesul vine, într-o astfel de 
afacere, atunci când anti-

cariatul scoate la vânzare 
lucrări de valoare și nu vechi
turi. Până la urmă este și aici 
vorba de calitate, pe care nu 
tinerii o caută, ci adulții care 
au și potențial financiar și 
sunt dispuși să cumpere o 
„valoare”.
Investiții inițiale

Ori pentru a oferi clienților 
valorile despre care vorbeam 
este nevoie de capital, care 
poate ajunge până la 20000 de 
euro încă de la începerea 
afacerii. Aceasta în condițiile 
în care achiziționarea unei

cărți vechi poate lăsa investi
torul cu vistieria goală. Dar 
de unde procurăm cărțile? De 
la persoanele în vârstă care 
din lipsă de bani sunt dispuse 
să-și „devalizeze” bibliotecile.
Spațiul de vânzare

Alegerea spațiului de vân
zare este importantă. Nu se 
vor căuta spații în zone cen

trale, pentru că cel care vine 
să caute o carte nu dorește să 
audă în fundal huruitul moto
cicletelor. Spațiul trebuie să 
fie curat și să existe instalații 
de purificare a aerului, știut 
fiind faptul că mirosul 
cărților vechi este destul de 
greu de suportat. Ideal ar fi 
să se poată amenaja și un 
„colțișor de studiu”.

z*.i — As-» l- 4 r\r\r\rt ----- A,:_».._ni-opi taiui ii ii pai. pafta ia i uu w ruiu \ai imai iai, yiituai^
între 10000 și 20000 euro (anticariat clasic)

Cifra de afeoft un anticariat de dimensiuni medii rulează mii de cărți, 
cu prețuri cuprinse între 50000 de iei și 1000 de euro

Profitul: eskc oi rect proporțional cu valoarea cărților rulate
Amortizarea: timpul de amortizare poate ft de minimum un an și jumătate

Cărțile vechi sunt la mare căutare (Foto: CL)
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Cupoane de pen
sie cu... leul greu

Deva (C.P.) - Pensionarii 
primesc din această lună ata
șat odată cu cuponul de pen
sie și materiale informative 
legate de introducerea leului 
greu. Ele au drept scop infor
marea asupra a ceea ce pre
supune procesul de denomi- 
nare, care va avea loc la 1 
iulie. Măsura urmărește să-i 
ajute în cunoașterea noilor 
bancnote și monede tocmai 
pentru a nu fi înșelați de per
soane răuvoitoare. Materi
alele vor insista asupra pre
zentării elementelor de sigu
ranță care permit deosebirea 
bancnotelor adevărate.

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (035*1 M222 
0723-354.991
Str. Primăriei Nr.26
ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti: 

Cele mai mici preturi: 
MONITOARE 15'de la - 450.000 lei 
MONITOARE 17*de ia - 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi 

E-mail: calculatoaretartlslink.ro

CONMEX

Soluții iniegroto IT*C

ÎN PLUS PRIMEȘTI î 
husa, încărcător auto 

Șl HANDS FREE, CADOU 
LA FIECARE NOU ABONAMENT!ALCATEL TIS

Str. Louis Pasteur nr. 1, Tel: 0359.427.370, e-mail: client@cg-gc.ro

www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro

i'*' 1

‘ NOKIA noe 1

Etetaili in 'Miea. ne rtu TVA, telefoane in %t«cuKri riispenibil. niert. vahbiUl pentru pănS Is 31 folie.
■ V« «txi pe»«wi Numate O»e Rewrite. ’er 1 uh :O0* reducem Wnp de 2 tuni, pentru ««tiaoptfonifo UMMS

Arad, > • Sacii», Bfour, b id. Cfoas•: ■ ■ ■ ' I>-. s.-.t, Harghita-b:'--"
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clira.pasginfarmmedla.ro
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mailto:client@cg-gc.ro
http://www.cg-gc.ro
http://www.gsm4all.ro


SPECIAL /

Stand al unei firme apreciate de deveni

0 manifestare reușită
Deva (S.B.) - Toți pro

ducătorii de pâine și produse 
de panificație prezenti la 
manifestarea intitulată „Ziua 
Pâinii 2005” au prezentat 
standuri atractive cu produse 
extrem de felurite care se pot 
găsi pe piața hunedoreană.

Sărbătoarea pâinii în 
județul Hunedoara a fost 
organizată de firma de impre
sariat artistic Eurolife și de 
Direcția Județeană pentru 
Sănătate Publică și a fost 
apreciată de mulțimea de

deveni care au participat. 
Manifestarea a fost găzduită 
de Restaurantul Perla iar 
spectacolul oferit a avut mare 
succes la public.

Seara de vineri a fost 
încheiată cu o discotecă de 
clasă cu DJ Mario, deschisă 
după un foc de artificii ce s- 
a derulat la finele concertelor 
trupelor Reflex și K-pital.

Produsele de panificație 
prezentate devenilor au fost, 
la finalul prezentărilor, de
gustate de cei prezenti.

Ciprian Roman Lidia Benea "Cuvântul liber" în mijlocul oamenilor (Foto: Traian Mânu) Una dintre vedetele prezentării de produse de panificație

Dansuri populare maghiare pe scena serbărilor

Tineri în parcul de distracții

"Zilele Călanului"
■ „Zilele Călanului" au 
început sâmbătă, la ora 
19.00 continuând și 
ieri de la ora 18.00.

Deva (S.B.) - Programul 
manifestării a cuprins spec 
tacole pentru toate vârstele, 
cu muzică pentru toate gus
turile. Aceste zile au fost 
dăruite locuitorilor orașului 
de Primăria orașului Călan și

au venit odată cu intrarea 
elevilor în vacanța mare. Cu 
atât mai mult distracția a fost 
mai mare! Centrul orașului a 
fost animat de sunet, culoare 
și de voie bună, la care au 
participat cu mic cu mare!

Această sărbătoare a ora
șului a produs o mică schim
bare în viața de zi cu zi, 
schimbare bine venită care a 
prilejuit petrecerea alături de 
prieteni într-un parc de dis

tracții, în soare, lumină, 
culoare și cu artificii.

Centrul orașului Călan

Mai mult decât o soluție de finanțare

Un ziar citit la Călan Dansând pe scenă

Miniconcert în aer liber

Viitorii șoferi

FINANȚAREA 
ACTIVITĂȚII 
CURENTE

MMi

FACTORING

îarea creanțelor ,i

Wc/â CA

Peste 50% dintre întreprinderile mici și mijlocii 
se bazează pe BRD.
Ca să poți aloca mai multe resurse 
dezvoltării afacerii tale, ai la 
îndemână serviciile complete de 
factoring oferite de singura bancă 
din România membră cu drepturi 
depline a Factors Chain Inter
national (FCt). Te degrevăm 
de activitatea de administrare și

colectare a creanțelor, preluăm 
riscul netncasârii acestora și te 
ajutăm să-ți optimizezi trezoreria, 
transformând țn încasare la ve
dere plata la termen a creanțelor 
comerciale.
Pentru mai multe informații, sună 
la o8ao 803 803.

Tot mai simplu

(RECLAMA)



• Cupa Confederațiilor. Reprezentativele 
Germaniei și Argentinei au obținut calificarea 
în semifinalele Cupei Confederațiilor, după 
ce au câștigat meciurile disputate sâmbătă 
cu echipele Tunisiei și, respectiv Australiei, în 
grupa A a competiției, care se desfășoară în 
perioada 15-29 iunie în Germania. (V.N.)

• Intervenții nejustificate. Mircea Sîrbu, 
președintele AJF Hunedoara, a declarat acum 
la sfârșit de an competițional că unii con
ducători de cluburi, din cauza necunoașterii 
regulamentelor, atât în timpul jocurilor, cât
și după, au avut tot felul de aprecieri și 
intervenții nejustificate. (V.N.)

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Mircea Sîrbu, președintele AJF Hunedoara (Foto Traian Mânu)

Indisciplină 
îngrijorătoare

• înnoiri la Beșiktaș. Atacantul nigerian al 
echipei OGC Nice, Victor Agali, urmează să 
semneze un contract pentru trei sezoane cu 
gruparea Beșiktaș Istanbul, la care evoluează 
și Daniel Pancu. (V.N.)

personal în cadrul Cupei Confederațiilor 
2005 care se desfășoară în Germania.

(Foto: Effl)

■ Unii conducători de 
cluburi nu stăpânesc 
regulamentele de orga
nizare ale fotbalului.

CUVÂNTUL LIBER: Cum s-a 
încheiat anul competițional 
2004 - 2005, domnule 
președinte?

Mircea Sîrbu: EU zic că bine, 
în cadrul Asociației de Fotbal 
Hunedoara au participat 66 de 
echipe, cu 1200 de jucători. 
Prima competiție finalizată a 
fost Cupa AJF. Al și Bl, unde 
FC Corvinul a câștigat la am
bele grupe. De asemenea, s-a 
finalizat între altele și Cam
pionatul Diviziei D seniori, 
unde locul I a fost ocupat de 
Minerul Uricani, fiind neîn
vinsă în cele 24 de etape.

C.L.: Cum sprijină 
instituțiile județene, ne

referim la Prefectură și 
Consiliul Județean, fot
balul hunedorean?

M.S.: în urmă cu câtva 
timp, prefectul Cristian 
Vladu mi-a sugerat să 
facem un program stra
tegic de dezvoltare a fot
balului din județ pentru 
următorii patru ani. 
Acesta cuprinde două 
capitole. Primul este cel 
de implementare a fot
balului și atletismului în 
mediul rural, știut fiind 
faptul că cele două ra
muri de sport sunt cele-».. 
mai accesibile de practi- , 
cat de tinerii de la 
sate. Cel de al doilea 
vizează fotbalul divi
zionar A, B, C și D.

C.L.: Când vor G gata cele 
două programe?

M.S.: Le voi prezenta în 
adunarea generală a AJF 
Hunedoara care va avea loc 
la sfârșitul lui iulie, începutul

Mircea Sîrbu

Data nașterii: 17 iunie, 1950, Deva 

Studii: absolvent al Facultății de Educație 
Fizică Babeș Bolyai Cluj Napoca
Funcții: 1981, inspector la Direcția pen
tru Sport a județului Hunedoara, iar din 
1995, președintele AIF Hunedoara ' 

Stare civilă: Căsătorit, doi copii

lunii august, după care vor 
ajunge pe masa prefectului. 
Important este ca prefectul să 
avizeze la timp programele, 
pentru a fi înaintate la timp 
președintelui Consiliului Ju
dețean Hunedoara, Mircea 
Moloț, și cuprinse în noua 
rectificare de buget.

C.L.: Nu am vorbit nimic 
de primării.

M.S.: Da. Trebuie să subli
niem în acest context că 
ambele programe includ im
plicarea primăriilor în spri
jinirea cu fonduri a echi
pelor, iar în bugetele pe anul 
viitor să-și prevadă sume în 
acest scop. Există interes deja 
la primăriile din Deva, Sime- 
ria, dar și din Aninoasa, 
Orăștie, Crișcior, Dobra și 
Ilîâ.

C.L.: Au fost meciuri aran
jate în anul competițional 
recent încheiat?

M.S.: Cu cea mai mare 
responsabilitate vă spun că la 
nivelul Diviziei D și al Cam
pionatului Județean nu a fost 
nici un meci strategic. Nu 
sunt bani pentru așa ceva.

C.L.: Ce vă îngrijorează cel 
mai mult în fotbalul din 
județul Hunedoara?

M.S.: Starea de indisciplină 
care a apărut în ultima 
perioadă. Am avut arbitri 
amenințați, bruscați și chiar 
bătuți. Ne-am confruntat apoi 
cu o atitudine necorespun
zătoare a unor conducători de 
cluburi, care nu stăpânesc 
bine regulamentul de organi
zare a fotbalului gi legile jocu
lui.

Marmosim Simeria a câștigat finala!

Bucurie tristă pentru 
echipa FC CIP

Deva (C.M.) - FC CIP a învins, ieri, cam
pioana națională AȘ Odorheiu Secuiesc 
chiar pe terenul acesteia și chiar la dife
rența de scor cu care pierduse, joi, la Deva, 
meciul tur al semifinalei Cupei României 
la futsal, dar a fost eliminată din competiție. 
Devenii au condus în prima repriză la trei 
goluri diferență (4-1), dar s-au impus pe 
final doar cu 6-4, scor insuficient pentru cal
ificarea în finală, întrucât AS Odorheiu 
câștigase în tur cu 7-5, având mai multe 
goluri marcate în deplasare.

■ După o primă repriză 
sterilă, în partea a ll-a a 
jocului juniorii din Sime
ria s-au dezlănțuit.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Sâmbătă, pe sta
dionul Cetate Deva, finala 
Diviziei D la Fotbal Juniori 
a adus față în față pe câștigă
toarele celor două serii din 
campionatul 2004-2005: CFR 
Marmosim I și Minerul Ani
noasa. Dacă ar fi să ne luăm 
după scor, partida nu a fost 
în totalitate la discreția sime- 
rienilor. Mai ales în prima 
repriză, în care nu s-a prea 
regăsit nici o echipă. Căldura 
probabil i-a cam amețit pe 
jucători. Totuși, în min. 29 
CFR Marmosim reușește să 
deschidă scorul prin Buta. Cu 
5 minute înainte de înche

Juniorii de la Marmosim, fericiți, la câteva momente de la ter
minarea meciului. (Foto: Valentin Neagu)

ierea primei reprize, Bejan 
mărește scorul, iar juniorii 
din Simeria vor intra la ves
tiare cu două goluri avans. în 
partea a doua a jocului cei 
care vor domina copios vor 
fi în sfârșit favoriții la câști
garea finalei. Așa se face că

doar după 2 minute, Iancău 
aduce scorul la 3-0. La acest 
avantaj simerienii joacă mai 
relaxat, dar va fi 4-0 câteva 
minute mai târziu, la un 
autogol al lui Orbișoru. Buta 
va majora scorul în min. 60, 
iar cu 5 min. înainte de fina

lul partidei tot el înscrie: 6-0 
așadar, iar CFR Marmosim a 
câștigat detașat.

Stadion: Cetate Deva; aproxima
tiv 30 de spectatori
1-0 (29) Bata înscrie cu capul; 2- 
0 (40) rămas singur cu portarul, 
Bejan înscrie fără probleme; 3-0 
(47) Iancău marchează în urma 
unei combinații în careu; 4-0 (52) 
cuprins de panică și atacat de 
doi simerieni, Orbișoru șutează 
în propria poartă; 5-0 (6Q) 
Burtea, șut sec din interiorul 
careului; 6-0 (85) același jucător 
trimite eu capul în poartă.
CFR Marmosim: Andrei, Iancău, 
Lăcătuș, Furdean, Istrate, Jusei, 
Qrmenlșan, Buta (62 Șoș)', 
Dămăcuș, Bejan (57 lalpuș), 
Burtea.
Minerul Aninoasa: Militară, 
Butar, Troacă, Vlasin, Orbișoru, 
Eîță, Macavel, Serei R„ Nagy, 
Berei A„ Szalaesi.

45% Reducere Economisește cu abonamentuls

Cuvântul liber!

Abonează-te acum!
Pret/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Pret/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

JURNAL
■MBTWI

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

&-

CUM TE ABONEZI?
Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab, 2.045 lei (0,20 lei noi)
599.000 lei (59,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi)

Numele

Strada

. _____________ ~ .

Localitatea

Telefon (opțional)

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

I

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Succes. Tenismanul croat Mario Anici a 
câștigat ieri turneul de la Hertogenbosch, 
dotat cu premii în valoare totală de 323.250 
de euro. Ancici l-a învins în finală, cu scorul 
de 7 - 5, 6 - 4, pe francezul Mickael LlOdra (D.N.)

• Dezmințire. Președintele grupării Benfica, 
Jose Veiga, a afirmat că echipa portugheză 
nu va conta în sezonul viitor pe serviciile fot
balistului brazilian Diego, anunțat în această 
săptămână drept noua achiziție a cam
pioanei Portugaliei.(MF)

Calificarea a avut un preț mare

înfrângere previzibilă
Belgrad (MF) - Echipa națională de hand

bal masculin a României a ratat calificarea 
la Campionatul European din 2006, după ce 
a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu sco
rul de 35 - 25 (18 - 14), de reprezentativa Ser- 
biei-Muntenegru, în returul barajului pen
tru obținerea unui loc la această competiție, 
informează FRH.

Cei mai buni marcatori ai echipei Româ
niei au fost Alin Șania (șapte goluri), Ale
xandru Dimache (6) și Laurențiu Toma (5). 
în meciul tur, România a învins, la Bucu
rești, cu scorul de 26 - 25. Campionatul Eu
ropean de handbal masculin va avea loc în 
Elveția, în perioada 26 ianuarie - 5 februarie.

■ Handbalista Carmen 
Amariei nu mai vine la 
națională din cauza 
antrenorului Tadici.

ț

Sighișoara (MF) - Echipa 
națională de handbal feminin 
a României s-a calificat la 
Campionatul Mondial din Ru
sia, după ce a învins, sâmbă
tă, la Sighișoara, cu scorul de 
27 - 21, reprezentativa Cehiei, 
în returul barajului de califi
care. în tur, România a câști
gat cu scorul de 37 - 29. Aceas
tă calificare a avut însă și o 
parte negativă. Handbalista 
Carmen Amariei Lungu a de
clarat după meci că nu va 
mai reveni la echipa naționa
lă a României atât timp cât la 
conducerea tehnică se va afla 
antrenorul Gheorghe Tadici.

„Spun doar atât: răzbuna
rea este arma prostului. Urez 
succes echipei României la 
Campionatul Mondial de 
handbal din Rusia. Nu voi 
mai veni la națională atât 
timp cât antrenor este Gheor
ghe Tadici. Cu Dumitru Muși

Româncele au făcut instrucție cu echipa Cehiei.

(n.r. - antrenorul secund al 
echipei naționale) nu am ni
mic de împărțit”, a declarat 
Carmen Amariei Lungu.
Reproșuri

La rândul său, antrenorul 
Gheorghe Tadici a precizat că 
nu poate tolera acte de indis
ciplină la echipa națională. 
„O apreciez pe Lungu ca ju
cătoare și o să respect decizia 
ei. Dar eu, cât timp voi fi an

trenor, la orice echipă, nu voi 
tolera abaterea de la discipli
nă. România are șansa să ob
țină o performanță bună la 
Campionatul Mondial”, a spus 
Gheorghe Tadici.

Tehnicianul dezaprobă ati
tudinea jucătoarei Carmen 
Amariei Lungu, spunând că 
aceasta a refuzat să intre pe 
teren în meciul retur cu Ce
hia, fiind nemulțumită că an
trenorul i-a cerut să joace în 

faza defensivă. Potrivit lui T: 
dici, în urma unor discuții, ji 
cătoarea a acceptat să intre j 
teren începând din minutul 4 

Referitor la acest conflic 
președintele Federației Rom. 
ne de Handbal, Cristian Gați 
a declarat că nu jucătoare' 
sunt cele care iau decizii 
echipa națională. „La nați 
nală, convocările și banc 
tehnică nu le fac jucătoarei 
Lungu nu este o vedetă, es 
o vedetă în devenire. Nu Lu 
gu a câștigat Liga Campi 
nilor, ci echipa la care ea es 
una dintre cele 14 jucătoa 
(n.r. - Lungu a câștigat Li; 
Campionilor cu echipa dane 
Slagelse FH). O să discută 
cât de curând ceea ce s-a î 
tâmplat. Dacă echipa Rom 
niei este mai slabă fără Lu 
gu? Ce, naționala de fotbal 
fost mai slabă fără Mutu s: 
o să fie mai slabă fără Rădc 
E timpul ca cele trei genera 
de campioane mondiale 
europene la tineret să obți 
o performanță și la nivel 
echipei de senioare”, a sp 
Cristian Gațu.

Ribery, hărțuit 
și amenințat

Marsilia (MF) - Cotidia
nul L'Equipe a anunțat 
că fotbalistul Franck Ri
bery, transferat de la 
Galatasaray la Olympi- 
que Marseille, a depus 
plângere pentru „hărțui
re și amenințări” împo
triva fostului său agent, 
dar și a directorului spor
tiv al grupării turce. Po
trivit sursei citate, Ribe
ry se afla la locuința pă
rinților săi atunci când 
fostul său impresar Jo
han Bico și mai multe 
persoane de origine tur
că, între care și Bulent 
Tulun, directorul spor
tiv al grupării Galatasa
ray, au sosit în fața ca
sei. L'Equipe susține că 
aceste persoane ar fi 
lovit ușa casei cu o bâtă 
de base-ball și l-au ame
nințat pe Ribery că-i vor 
distruge mașina dacă nu 
va ieși să discute despre 
plecarea sa din Turcia. 
Jucătorul a ieșit din casă, 
dar a refuzat orice 
discuție pe aceas
tă temă. Franck 
Ribery a semnat, 
miercuri, un con- 
tract pentru pa- Mg 
tru sezoane cu 
Olympique 
Marseille.

Jamie Redknapp

Adio, 
fotbal!
Southampton (MF) - 
Mijlocașul echipei 
Southampton, Jamie 
Redknapp, este ne
voit să se retragă din 
activitatea competițio- 
nală din cauza unei 
accidentări, a anun
țat, duminică, tatăl 
jucătorului și mana
gerul grupării engle
ze, Hany Redknapp, 
citat de AFP. „Jamie 
a fost obligat să se 
retragă pentru că alt
fel ar fi devenit infirm. 
El a jucat cu infiltrații 
în sezonul trecut pen
tru a suporta dure
rea. A fost o decizie 
dificilăj dar s ales să 
respecte sfatul medi
cilor și să pună sănă
tatea pe pomul loc", 
a declarat Harry Red
knapp. Jamie Red
knapp, în vârstă de 
32 de ani, și-a 
început cariera la 
Bournemouth, însă 
s-a transferat la Liver
pool în 1991.

Belgianca Kim a câștigat tur
neul de la Eastbourne, ultimul înaintea 
competiției de Mare Șlem de la Wimble
don care începe astăzi.(D.N.) (Foto: epaj
!■■■— ..... . ■ ' ....... ..............................

Johnson (stâr 
ga) și Antonii 
Tarver s-au 

la

Victorie categorică
Nicosia (MF) - Gloria 

Bistrița a învins, sâmbă
tă, în deplasare, cu scorul 
de 5 - 0, formația cipriotă 
Olympiakos Nicosia, într- 
un meci din manșa întâi 
a turului întâi al Cupei 
UEFA Intertoto. Pentru 
formația bistrițeană au 
înscris Pereș, trei goluri, 
Chibulcutean și C. Bucur. 
Meciul a fost arbitrat de 
o brigadă din Bosnia-Her- 
țegovina, formată din No
vo Panici (central), Miro
slav Mirici și Mujo Tutun 
(asistenți). Arbitru de re
zervă a fost Frixos Petrou.

Gerrard, o adevărată comoară
8 Clubul britanic vrea 
pentru căpitanul de 
echipă mulți bani și trei 
jucători de la Real Madrid.

Liverpool (MF) - Clubul Li
verpool este dispus să îl trans
fere pe fotbalistul Steven Ger
rard la gruparea Real Madrid 
doar în schimbul sumei de 45 
de milioane de euro și a trei 
jucători, De la Red, Arbeloa 
și Javi Garcia, informează 
cotidianul AS. Cei trei ju
cători fac parte din echipa a 
doua a clubului. Antrenorul 
formației Liverpool, Rafael 
Benitez, ar fi dorit ca printre 
cei trei jucători să se numere 
și Juanfran, dar tehnicienii 
clubului spaniol nu vor să re
nunțe la el. Clubul Real Ma
drid a contactat până în pre

Mureșan, expert în tactici de jo
■ Președintele lui CFR 
Cluj i-a reproșat lui Șun- 
da că a folosit patru 
fundași în loc de cinci.

Cluj-Napoca (MF) - Preșe
dintele clubului CFR Cluj, IU- 
liu Mureșan, îi reproșează an
trenorul Aurel Șunda că a fo
losit un sistem de joc cu pa
tru fundași, în loc de cinci, în 
partida cu VK Vetra Vilnius, 
din prima manșă a turului 
întâi al Cupei UEFA Interto
to. „Echipa nu este învățată 
cu sistemul ăsta de joc, și am 
fost nemulțumit de faptul că 
a jucat cu patru fundași. Sper 

zent de mai multe ori condu
cerea grupării Liverpool pen
tru a negocia un eventual 
transfer al lui Gerrard, însă 
directorul executiv al „cormo
ranilor”, Rick Parry, a spus 
că intenționează prelungirea 
contractului fotbalistului, ac
tualul acord fiind valabil pâ
nă în 2007.
Doar Real

Steven Gerrard, care se află 
în vacanță la Ibiza, a afirmat 
că este dispus să plece de la 
Liverpool doar pentru a sem
na un contract cu Real Ma
drid. Căpitanul Gerrard a câș
tigat în acest sezon cel mai 
important trofeu din cariera 
sa, Liga Campionilor, după o 
finală dramatică în care „cor
moranii” au învins la lovitu
rile de departajare AC Milan. 

ca în retur echipa să se în
toarcă la sistemul tradițional, 
cu cinci fundași, și să se cali
fice”, a spus oficialul clujean.
Explicație

Antrenorul echipei CFR 
Cluj, Aurel Șunda, a afirmat 
că în partida de sâmbătă, câș
tigată cu scorul de 3 - 2, s-a 
simțit lipsa fundașilor Vasile 
Jula și Miloșevici, care nu au 
putut evolua împotriva for
mației VK Vetra Vilnius din 
cauza unor suspendări.

„Sperăm să obținem califi
carea săptămâna viitoare. 
Echipa a avut multe ocazii. 
Din păcate ne-au lipsit Jula și 

Gerrard se gândește serios la Madrid.

pen 
titlul mor 

l la cate- 
semî- 
După li

reprize echili 
brațe, judecă- 

1-au vă- 
învingăto

tate pe Tar
ver. care a 
devenit noul 
campion mor 
dial al aceste

Miloșevici, doi fundași c 
trali cu experiență în C 
UEFA Intertoto. întoarce 
W.........................................

Echipa nu este învățată 
cu sistemul ăsta de joc, și ai 
fost 'lemulțamit de faptul, că 
jucat cu nafru fhadași Sper. 
in retur echipa să se întoarcă 

sistemul tradițional.

Iulian Mureșan
••»••»••»»•»••• » ••• « 

lor în retur ne poate ac 
alificarea”, a afirmat Șui 

Partida retur dintre ecl 
CFR Cluj și formația FK 
tra Vilnius se va disput: 
26 iunie, în Lituania.
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Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, Hoc cărămidă, etaj 3, parchet 
stejar, 63 mp, balcon închis, interfon, uscătorie, 
preț 1,3 mid. lei. Tel. 0741/210056.
• decomandate, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, zona Banca Transilvania. Tel. 
0741/154401.
• semkfeeomandate, ocupabU imediat, zona 
Dacia, etaj 2, preț negociabil, contorizări, repar
titoare. Tel. 0722/722112,226092, după ora 16.

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, pod, 
grădină 2 boxe, bucătărie 10 mp, contorizări, 
zonă liniștită utilități, preț negociabil, conve
nabil. Tel. 218978,0727/357313.
• Deva, Qojdu, 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, zona 
Ceangăi, prețuri negociabile. Tel. 718969.
• decomandate, ultracentral, 1 Decembrie, 
amenajat, gresie, faianță termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713.
• Simeria, central fără intermediari. Tel. 
0726/737953.
• ultracentral mobiat complet, stil occidental, 
etaj 7, balcon închis, izolat etc., preț 44.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/794788.

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, IM mp, 2 băi, 2 balcoane, 
apometre, gaz contorizat, bine întreținut etaj 
2/4, zona Liliacului, preț 1,4 mid. lei. Tel. 
0766/788251.

Vând case, vile (13)

• casă In Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!
• zona VHe Noi, 4 camere, baie, bucătărie, garaj, 
curte, grădină, preț negociabil. Tel. 21958a

Vând case de vacanță (15)

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

• casă, grădnă, teren arabil, pădure, în 
Sulighete, nr. 50. Tel. 0726/855010.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină • 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

Vând garsoniere (19)

• cartier Dada, bl. 4, etaj 1, contorizări, 
ocupabilă imediat Nu sunt agent imobiliari Tel. 
230692 0723/807419.

• cartier Dada, parter, contorizări, repartitoare, 
parchet laminat gresie, faianță ocupabilă 
imediat preț 550 milioane lei. Tel. 0745/356077, 
220579.
• decomandate, ocupabilă imediat bl. 15, bdul.
Decebal, suprafață peste 35 mp. Tel. 227542 
seara, 0743/985871.

Cumpăr garsoniere (20)

• cunpăr ugent garsonieră sau apartament 2 
camere, etaj intermediar, Daciă fără 
îmbunătățiri, ofer plata pe loc. Tel. 0745/888619, 
227661, seara.

Vând terenuri (21)

• 1779 mp teren Deva ■ Sântuhalm, zona Alaska 
Tel. 210869,0721/430502.
• Intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tâmpa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria posibilități racordare gaz, apă 
canalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.

Cumpăr terenuri (22)

• societate comerciali cumpără teren cca 2000 
mp în Deva. Așteptăm oferta. Tel. 0744/703297.

... intra in rewg ... htfc'mișsțieya.Jț... 

... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 
apoi ascult-o in DEVA pe 09,3 FM I...

Imobile chirii (29)

• caut garsonieră de închiriat în Orăștie. Tel. 
0721/348953.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
mobilat zona împăratul Traian, preț 90 
euro/lunâ Tel. 0743/985871.
• ofer spre închiriere,în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.

Auto românești (36)

• vând Are 243 D, motor Brașov și remorcă 15 
tone, stare bună acte la zi. tel. 245874, seara, 

0723/335189.
• vând Dada break 5 trepte, stare bună vt 2007, 
af 1988, preț negociabil. Tel. 219780,0744/700235.

Camioane, remorci (39)

• vând Rabă carosata, stare bună preț 
excepțional. TeL 0744/790810.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor/ U650 M, plug PP3, grapă cu 
discuri CD 3,2. Tel. 0744/200334.

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea extensibilă 2 persoane, culoare 
bleumarin cu deschidere în față, vechime un an, 
preț 5 milioane lei. Tel. 0720/432448,0254/213483.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 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.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• 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 calculator nou AMD 1800 MHz, preț 200 
euro sau schimb cu telefon mobil cu cameră. 
Tel. 0722/161644.
• vând copiator A3 Minolta 425,4300,4320,1030, 
1054, stare foarte bună, consumabile ieftine, 
garanție, service, prețuri fără concurență. Tel. 
0723/335189.

Electrocasnice (56)

• vând congelator 5 sertare, stare toarte bună, 
preț negociabil. Tel. 227452.
• vând ladă frigorifică Arctic 5 sertare, stare 
foarte bună, preț negociabil. Tel. 0726-679065.

*

• societate comercială, cu sediul în Deva, 
str. Eminescu, nr. 48, cumpără deșeuri folie 
polietilenă la prețul de 3.500 lei/kg, aduse 
în depozit. Deșeuri hârtie și carton. Tel. 
0254/232715,226149.

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Ghiran Florinei. Se declară nul.

Licitații (64)

• SC Agrotact Hamei SA cu sediul tn turei 
Vlalcu, str. DN 7, FN, Geoagiu, organizează 
In data de 24464005, ora 10, Ik țtepuMcă 
deschisă în scopul vânzării unul șenllar 
S1500. Informații se pot obține la sediul 
firmei sau la teL 240891.

Apeluri (65)

• căutăm o familie de pensionari pentru a avea 
grijă permanent de o gospodărie la țară condiții 
avantajoase. Tel. 229611,0740/953297.

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)

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

• Flnna Sandyral Con, Băda, nr. 180, 
execută panouri gard din beton, dtversr 
modele, pavaje, tuburi. Asigură montare și 
transport la cerere. Tel. 0727/829658.

• meditez matematică, orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057.

• SC Optimedia SRL execută Industrial 
tâmplărie pvc și geam i cu argon 
de cea mai 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 Slmaiirie. 
Deva, M. Eminescu, BL C80, teL 0254/232969, 
0724/575023; Hunedoara, Lipseam, nr. 3, teL 
0254/718314,0723/025015.

• 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.

GUVERNUL 
ROMÂNIEI
Ministerul Integrării 
Europene

UNIUNEA 
EUROPEANĂ 
Proiect finanțat 
prin Phare

Cursuri gratuite de pregătire îh domeniul IT

S.C. INFOMIN S.A. DEVA
organizează la DEVA:

cursuri de pregătire în domeniul tehnologiilor Informației, proiect finanțat 
de Uniunea Europeană prin programul Phare 2002 Coeziune Economică și 
Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru:

• personal angajat Tn IMM-uri
• personal angajat în întreprinderile de stat aflate în proces de 
restructurare

Proiectul permite accesul gratuit, egal și nediscriminatoriu al adulților care 
au Ieșit din sistemul școlar, cu pregătire minim liceală, pentru care sunt 
oferite oportunități egale.
La curs pot participa persoane angajate din orașele Deva, Hunedoara, Brad, 
Orăștie, Simeria, Călan șl împrejurimi.

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN S.A. din: 
DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 

TELEFOANE: 213915, 214718

\c

(25274)

Dimineața

îti face somnul SAH MATir.al

... în doi timpi sl 5 mutări!

HIT MUSIC STATION
DEVA-893 FM „

Căutăm reprezentant 
zonal cu domiciliul 

în Deva sau 
Hunedoara.

Se cere: experiența in 
vânzări șl pentru 

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

motlvant, mașină, 
telefon, computer. 
Informații șl CV la 

tel./fax 021.348.54.74.

• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• angajăm casieră pentru magazin 
alimentar. Informații latei. 230036.

• angajăm Inginer absolvent calculatoare, 
pentru întreținere șl reparați rețele calcu
latoare șl imprimante, domiciliul stabil tn 
Deva șl experiență to domeniu, Informați fa 
teL 214777 sau 0727/199822.

• angajăm lucrător comercial (vânzătoare) 
vârsta minimă 25 ani, aspect plăcut 
cunoștințe minime de contabilitate primară 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shop). Condiții excelente! Tel. 0740/858651.

• angajăm pietrari cu experientt. Contract 
de muncă s cofalx re. TeL 0788/277996.

• companie de pază angajează agențl de 
pază calificați sau necalIcațL pentru 
obiectiv Vulcan, tțfl la teL 0254/235373.

• folosiți o parte din timpul dumneavoastră 
liber pentru obținerea legală a unor câștiguri 
financiare deosebite. Aveți o șansă excelentă 
pentru un serviciu suplimentar. Tel. 0746/054005.

• SC Agrocompany angajează urgent 
Ingineri Industrie alimentară, specialiști In 
tehnologia prelucrării cămii Persoanele 
interesate pot sofidta zilnic toformațfl Intre 
orele 8 -15 fa sediul sodetâții rfin Deva, str. 
SânhĂalm, nr. 133 sau la teL 216804.

• SC Fulger Taxi Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr. 241, angajează un asistent manager și 
elevi ■ studenți, pe perioada vacanței 
pentru difuzarea materialelor publicitare, 
vârsta intre 17 - 20 ani. Tel. 0254/231870 sau 
0742/188479.

Decese (75)

Copiii și nepoții din Craiova și Brad anunță cu 
nemărginită durere încetarea din viață, după o lungă și 
grea suferință a celei care a fost

MELANIA GROSU
din Brad.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Familiile Pântea din Deva și Savu din Brad anunță cu 
nemărginită durere trecerea în neființă, după o lungă 
suferință a celei care a fost o bună soră, cumnată și bunică

MELANIA GROSU
din Brad.

Dumnezeu s-o odihnească în pace și s-o ierte!

Cu inima frântă de durere, tata Pavel Pințea și tanti 
Silvana anunță trecerea in neființă a fiicei

OFELIA
la numai 33 de ani, în urma unui tragic accident de 
circulație. Corpul neînsuflețit se află depus la Casa 
Mortuară din str. M. Eminescu, iar înhumarea va avea loc 
azi, 20 iunie 2005, la ora 13, la Cimitirul Ortodox din str. M. 
Eminescu.

Dumnezeu s-o odihnească!

• societate comerciala angajează (Mgncn, 
zidiri, zugravi Retribuții avantajoase. 
Relații la M. 233626, 0745380000 sau fa 
sedui firmei din Deva, dădrea Cepnxnin, 
camera 422/2, etaj 4.

• SC Textil Com Import Export Deva anga
jează urgent 10 con Relații fa teL
0254/216048.

• societate comerdalâ angajează Frvrator 
marfă pentru punctul de lucru Deva. 
Condiții: experiență conducere auto și 
domiciliul stabil in Deva. RetaS șl CV-uri fa 
tel/fax 0254/235088 sau 0745/345772.

• sodetate comercială angajează crotto- 
rese și muncitoare necaificate. Se oferă 
salariu atractiv șl bonuri de masă. TeL 
02S4/211266, Deva, Depozitelor, re. 5.

ANUNȚ Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara

organizează concurs pentru ocuparea unei funcții de agent de poliție 
la Poliția Municipiului Deva.

Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumu
lativ următoarele condiții:
- să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
- să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalau
reat;
- să cunoască limba română scris și vorbit;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- candidații bărbați să aibă serviciul militar 
îndeplinit;
- să fie declarați apți medical, fizic și psihic;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor 
de conduită admise și practicate in societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs 
de urmărire penală ori de judecată pentru

săvârșirea de infracțiuni.
Concursul constă în următoarele probe:
- test scris;
- interviu;
- evaluarea performanței fizice.

înscrierile se fac până la data de 07.07.2005. 
Concursul se va desfășura la sediul Inspectoratului 
de Poliție al Județului Hunedoara, in data de 
21.07.2005, ora 9.
Tematica, bibliografia și relații suplimentare se pot 
obține de la sediul inspectoratului Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 130 sau la telefonul 206722, inte
rioare 2113, 2114. (25257.

r OFERTĂ SPECIALĂ! -
DEPOALM Deva vă oferă
blocuri ceramice (250/290/240) 
la prețul promotional de

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)

SIMALEXIM 
SRL DEVA 
Complex Co- 
meralal Central 

Tel: 230,630,233.170,233.280 
Fax: 224.850,
www,slmal.ro, slmslOsmart.ro
Mobilier de apartament, 
■— Mobilier de birou, 
uși PORTA —
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(24180)

RECLAME

REALITATEA TV DEVA

(24694)

Imaginea TA 

zilnică!

DEVA

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 șl 
scrisoare de Intenție la:

Inform Media SRL.
Ba|usz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mall: andras.bajuizeiniormmedla.ro
Informații: 0724-22-03-65.

z cuvta

slmal.ro
slmslOsmart.ro
andras.bajuizeiniormmedla.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)

• cameră cămin, suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• cameră cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, neg. 
Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• cameră cămin, în Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet, preț 100 mii. lei. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Fxpert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• zona Dada, ocupabilă imediat, preț 480 mii. lei, 
neg., tel. 219470. (Mult iprim a)
• 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.l)

• zonă ultracentrală, dec., balcon, lavabil, 
instalații sanitare și electrice noi, apometre, gaz 
- 2 focuri, repartitoare, preț 870 mii. lei, neg., tel. 
231212,0740/013971. (Garant-Consulting)
• zona Dada, balcon, repartitoare, apometre, et 
intermediar, preț 550 mii. lei, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant-Consulting)
• zona M iști, parter, contorizări, confort 1, 
preț 800 mii. lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant- 
Consulting)

• zona Bd. Decebal, bl.15, confort 1, dec., 
bucătărie și baie faianțate, apometre, reparti
toare, ocupabilă imediat, tel. 0741/154401, 
227542. (Garant-Consulting)
• zona KogăHceanu, bucătărie, baie, balcon, et 
intermediar, tel. 0741/154401,227542. (Garant- 
Consulting)
• zona Dada, contorizări, parchet, dublă etaj 
intermediar, fără amenajări, preț 550 mii. lei neg, 
Tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj intermediar, decomandată 
ST. 52 mp, bloc de cărămidă contorizări, super 
amenajată parchet nou, gresie, faianță rigips, 
spoturi, bar la bucătărie și living, preț 880 mii. lei 
neg., 0745/3025200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 3, decomandată ST. 48 mp, 
amenajări și modificări deosebite, parchet 

laminat, gresie, faianță spoturi, rigips, preț 880 
mii. lei negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona ștrand, etaj intermediar, semideco- 
mandată balcon închis, contorizări, parchet, 
gresie, faianță ocupabilă chiar astăzi, preț 530 
mii. lei negociabil tel. 0745/302200,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandată balcon, apo
metre, gaz 2 focuri, repartitoare căldură 
parchet, ocupabilă astăzi, preț 770 mii. lei neg., 
tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Măristi, dec., mobilată balcon închis, et. 
1,700 mii. leu Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 
3000)
• zona Miriști, vedere lastradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

• dec. ^esie, faianță zona Daciă 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)

• semldec, parchet, faianță gresie, contorizări, 
zona Gojdu, preț 490 mii. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)

• dec, st 40 mp, 2 băi, 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 de V is)
• zona KogăHceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
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)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 

faianță repartitoare, parchet, baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mil. lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania)
• dec, etaj 2, contorizări, formată din cameră 
hol, baie, Aleea Romanilor. Preț 330 mii. lei. Tel. 
223400,0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)
• dec, suprafață mare, parchet, balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal. 
Preț 700 mii. lei. Tel. 223400,0724-169303,0741- 
120722. (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. Ella)

• zona Eminescu, 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)

♦ Franzeiufâ nunimnlli 
Pâine graham 
Pâine tradiți nulă

& Pâine floare

<S££2SE^d> Pâine albă Pâine neag râ
țOtigțllir * Pâine albă felii ♦ neagră felii

pâine albă la lavă felii < Franzetuță albă
# PffiHr semiafbă
# Pâine semialbă felii
# Pâine tntiltieereale

felii
Hl\tDO4X4 xtr. Mihai Ltoncw. «r. I
Mt f149254} 7i?t38
Faxtf 149254} 715421

• zonă bună, balcon, parchet lamelar, apo
metre, gresie, faianță mobilă bucătărie, preț 620 
mii. lei, tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• 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. (Tina 
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. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convector 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

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

• în Hunedoara, zona Dunărea, etaj 4, izolat 
azbociment apometre, gresie, faianță ușă nouă 
jaluzele exterioare, preț 320 mii. lei, neg. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• în Hunedoara, zona Paring, convertor, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, neg. Tel. 0724/379377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)

• în Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 

211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• urgent In zonele Dacia, Avram lancu, Mă- 
răștiul Nou, tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• urgent, dec, zonă centrală plata pe loc, tel. 
0740/126029 '°rima-Invest'

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Bălcescu, sdec., gresie, faianță balcon 
închis, 54 mp, preț 850 mii. lei, neg., tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona Gojdu, dec, balcon închis, contorizări, et 
1, parchet 50 mp, interfon, preț 870 mii. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, parchet, gresie, faianță 
centrală termică nouă balcon, preț 740 mii. lei, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, dec., contorizări, parchet, 
gresie, faianță balcon închis cu termopan, et. 2, 
preț 800 mii. lei, neg., tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)

• urgent, dec, zona Zamfirescu, et. 1, 54 mp, 
parchet, complet contorizat preț 850 mii. lei, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Banca Transilvania, ușă metalică 
parchet lamelar, gresie, faianță preț 650 mii. lei, 
neg., tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent 56 mp, centrală termică nouă parchet 
gresie, faianță moderne, balcon, preț 750 mii. lei, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zonă bună, sdec., 50 mp, contorizări, et. 2, 
amenajat occidental, preț 860 mii. lei, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Teilor, 40 mp, etaj intermediar, bucătărie 
modificată instalații sanitare noi, instalație elec
trică nouă preț 730 mii. lei, neg., tel. 219470. 
(Multiprima)

• zonă centrală, balcon închis, gresie, faianță 
parchet, două focuri gaz, etaj intermediar, preț 
650 mii. lei, neg., tel. 219470. (M u Itiprima)

• zona Dada, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet gaz două focuri, preț 610 mii. lei, neg., 
tel. 219470. (Multiprima)
• zona Dada, et. 3, 2 holuri, gresie, parchet 
laminat, liber, 640 mii. lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Polllfa municipiului, et. 2, sdec., neame
najat, preț 950 mii. lei, neg., tel. 0745/159608, 
206003. (Mimason)
• zona bdul 1 Decembrie, cu vedere în spate, 
liber, fără îmbunătățiri, preț 990 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)
■ zona BDIa, dec., et. 2, 52 mp, stare bună 
contorizări, beci, preț 13 mid. lei, neg., tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)
• zona Astoria, sdec., parter, neamenajat, preț 
650 mii. lei, neg., tel. 0740/173103, 230324. 
(Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, contorizări,
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., neg. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000) ,
• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat, contorizări, preț900 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, bale, 
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 I. 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 L Creangă dec., contorizări, fări 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)
• Zamfirescu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliari Nr. 1)
• decomandate, living, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, 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 Crișuluț 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 intreținut, 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 2, decomandate, balcon mare, gresie, 
faianță contorizări, ușă nouă la intrare, Lilia
cului. Preț 1,035 mid. lei. Tel. 223400,0723-020207, 
0740-914688. (Casa Betania)
• etaj 2, contorizări, parchet, gresie, faianță 
balcon mare, bine întreținut Aleea Păcii. Preț 880 
mii. lei. Tel. 223400, 0720-387896, 0743-103622. 
(Casa Betania)
• încălzire proprie, contorizări, scară cu 
interfon, balcon, bloc cu 4 etaje, Aleea Straiului. 
Preț 530 mil. ROL/53.000 RON. Tel. 223400,0740- 
914688,0720-370753. (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 Bejan, decomandate, etaj 2, cu modi
ficări la bucătărie și hol, balcon, preț 525 mii. 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 Eminescu, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat apartament standard suportă modificări, 
ocupabil chiar astăzi, preț negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Decebal decomandate, etaj 2, vedere la 
bulevard, balcon mare, termopan, uși schim
bate, parchet laminat, gresie, faianță se dă și 
mobilat, amenajat și modificat deosebit (pentru 
pretențioși), preț 1480 milioane lei negociabil, 
Telefoane 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zona Uzo Balcan, la stradă parchet laminat, 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, 
convertor, ocupabil în 24 ore, preț 525 mii. lei 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, amenajat și 
modificat stil occidental potrivit pentru 
pretențioși, termopan, parchet stejar bine 
întreținut, gresie, faianță rigips, spoturi, 
contorizări, boxă preț 1120 mii. lei negociabil, 
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 mii. lei, neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță parchet laminat, lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 milioane lei, neg. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• parchet, balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță, zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938,0721-268668. 
(Ag. Imob. Ella)
• semidecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil imediat preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. imob. Ella)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodern, 
parțial mobilat merită văzut, preț 1,250 mid. lei, 
neg. Tel. 0722-566938, 0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)

• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, ușă schimbată ocupabil 
imediat preț 340 mii. lei. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• In Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă 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 și utilat de ultimă oră preț neg. Tel. 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Strelului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

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

• urgent, etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• semidecomandate, bucătărie modificată 
contorizări totale, zona împăratul Traian, preț
900 mii. 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, gresie, 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 și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (T emporis)

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

• zona KogăHceanu, 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)
• ultracentral vedere 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)
• decomandată 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,parterînalt,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)
• decomandată 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. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)

• decomandată zona Cantină etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică instalații noi, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 0724/379.377. (Profil 
Expert Hunedoara)
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• semidecomandată zona Gării, parchet gresie, 
faianță ușă metalică bun de privatizare, preț 
600 mii. lei, neg. Tel. 0724/379377. (Profil Expert 
Hunedoara)

• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)

• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488 (TinaTerra Mia Hune
doara)

• zona gării 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 Artlmă et. 3, ușă nouă 620 mii. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

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

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

• zona Gojdu. centru, Progresul, inclusiv 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. Tel. 253588 
0722/624091. (Casa Grande) 1

• zona Zamfirescu, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet, modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, telefoane 0745/302200,0723/251498 (Fiesta 
Nora)

• zona Decebal etaj 2, decomandate, hol mărit, 
centrală termică vedere în 2 părți, 2 balcoane; 
parchet, gresie, faianță preț 1450 euro nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Progresul etaj 2, decomandate, ame
najat și modificat stil occidental (vino să vezi), 
centrală termică 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, 07'23/251498. (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 plată, bloc cărămidă parchet apometre. 
1,23 mid. lei, urgent, tel. 0722/564004. (Prima- 
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 Dorobanți dec., 2 balcoane, 2 băi, 77 mp, 
et. 3, preț 1,5 mid. lei, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona plată, 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, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985258 (Rocan 
3000)

• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• decomandată zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță st 80 mp, preț 13 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 preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• semidecomandată bloc de 4 nivele, con
torizări, ocupabil imediat preț 650 milioane lei. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandată zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 13 
miliarde lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Ella)
• decomandată zonă centrală modificat con
torizări, parchet, gresie, faianță termopar 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, negociat* 
Tel. 228540,0722-566938,0721-268668. (Ag. Ella)
• zona Dorobțuițl 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 15 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)
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• zona Progresul, bucătărie, baie, balcon, et 1, 
preț 1,380 mid. lei, tel, 227542, 0741/154401. 
(Garant-Consulting)
• zona Progresul, gresie, f ai iță. 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., tel. 
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)
• etaj intermediar, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică proprie, lavabil, instalații noi, Decebal. 
Preț 1,5 mid. ROL/150.000 RON. Tel. 0742-005228, 
0724-169303. (Casa Betania)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet, bloc acoperit, Decebal, ultracentral. 

Preț 1,250 mid. ROI/ 125.000 RON. Tel. 0742- 
005228,0724-169303. (Casa Betania)
• Dada, decomandate, et. bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică Preț 820 
mii. lei, neg. Tel.0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr. 1)
• zonă centrală dec, et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 1,4 mid. lei, tel. 206003, 
0745/159573. (Mimason)
• zona Zamfeescu, dec, parter, pretabil birouri, 
sediu firmă cabinet, preț 38.000 euro, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Gojdu, 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)
• uttracenbal, parchetat total, baie și bucătărie 
cu gresie și faianță bine întreținut, contorizări, 
preț 36.000 euro. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• decomandate, ultracentral, împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
• decomandate, ultracentral, 1 Decembrie, 
amenajat, gresie, faianță termopan, cohtorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• etaj ă 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 Fabridi de Tricotaje, centrală, 850 mii., 
neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vertor, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerraMia Hune
doara)-'• •
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mihai 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 525 mii. lei. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara) 
•bdul. Traian, amenajat, două balcoane 
închise, convertor, preț 750 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
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• 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. 
0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• in 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 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)

• zona Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, etaj 1, centrală termică 2 băi, 2 bal
coane, parchet, gresie faianță bucătărie modi
ficată vedere în 2 părți, zonă liniștită preț: 
52.000 euro neg., tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Progresii, decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băi, posibilitate de modificare, 
centrală termică preț 1500 mii. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (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, 
0745-653531. (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. Tel. 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, 
amenajat, 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 vățyt. Prșț 47.000 nurp, 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)
• etaj 1< decomandate, scară interioară gresie, 
faianță centrală termică proprie, finisaje inte
rioare moderne, balcon mare, 2 băi, Aleea 
Neptun. Preț 1.900 mid. lei. Tel. 223400, 0720- 
387896,0743-103622. (Casa Betania)
• 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 îmbu
nătățiri, 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, neg. 
Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)

Vând case, vile (13)

• oferim spre vânzare case în Deva și împre
jurimi, în zone și la preturi diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• th 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, bdcătărie 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)
• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 

garaj, încălzire centrală st 1200 mp, preț 110.000 
euro, neg., tel. 0788/497.615. (Ag. imobil. Nr. 1)
• 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, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• In Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă, curte, 
grădină st 650 mp, preț 1,8 miliarde lei. Tel. 0722- 
566938.0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+1, living de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• 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+ă 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. 0745/35457Î Ag Omega, Imobiliare 
Hunedoara)

• zona control 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-1nvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

Vând case la țară (17)

• casă In Leșnlc, 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 Bați z, 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)
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• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004, 2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă, fosă septică, curte 
betonată grădină, st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară, anexe, grădină 600 
mii., neg. 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 in 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 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)

• 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)
• loc. Timpa, 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. 1)
• 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, curenț, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția irriobiliară 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)
• in 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- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• 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 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688, 0720/370753. (Casa 
Betania)

• intravilan, st 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)

• 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)
• extravilan, scos din circuitul agricol, st 8000 
mp, zona industrială (depozitelor). Preț 8 
euro/mp. Tel. 223400,0740914688, 0724-169303. 
(Casa Betania)

• zonă de agrement, st 10.000 mp, front stradal 
140 metri, scos din circuitul agricol, preț 4 
euro/mp. Tel. 223400,0724-169303, 0740-914688. 
(Casa Betania)
• intravilan, la DN 7, la ieșirea din Deva spre 
Simeria, st 2200 mp, front stradal 30 metri.

Preț 23 euro/mp. Tel. 223400,0740-914688,0724- 
169303. (Casa Betania)

• intravilan, 2 parcele a 1.700 mp fiecare, toate 
facilitățile, cu acces din DN 7 la intrarea în Deva 
dinspre Arad. Preț 35 euro/mp. Tel. 223400,0741- 
120722,0724-169303. (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/lună 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 Cindș, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

■ construcție casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)

• 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 Errmescu, vad bun. reț 
40.000 euro.Posibil Variante. Tei.0720/062(ji4, 
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 la sută a 
comisionului.’ Rugăm seriozitate. Telefoane 

235208,0721/ 985256,0721/744514,0724/620358. 
(Rocan 3000)

• ofer pentra închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentni 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.2camere, Dacia, nemo
bilat, contorizări, et. intermed., 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, zona împăratul 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 urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)'
• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• ofer 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)
• oferpentraînchiriereîn 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 
neamenajat, pe o perioadă lungă ofer prețul 
pieței. Telefon 0745/666447. (Rubin's Home)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire 
centrală, podele laminate, gresie, faianță, 
termopan, lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 
500 euro/lună, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• garsonieră mobilată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală 
termică proprie, geamuri termopan, complet 
mobilat si utilat cu aragaz, frigider, tv color, 
mașină de spălat automată, zona I. Creangă, 

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 negociabile. 
Telefoane 0726/523833,0741/070106. (Eurobusi
ness)
• ST 45 mp. zona Teatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, CT, 
termopan, preț 200 euro. Tel. 710129, 0740/ 
146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
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Recompensați pentru carieră
• A ajuns, o navetă de aprovizionare 
Progress transportând peste 2,5 tone de 
provizii și materiale a ajuns cu succes pe 
Stația Spațială internațională (ISS), a anunțat 
agenția spațială rusă.

• Concert. Gheorghe Zamfir susține mier
curi, la Ateneul Român, un concert prilejuit 
de prezentarea noului album al artistului, 
dedicat în exclusivitate lui loan Paul al ll-lea.

Pelerinaj Membrii societății Sherlock 
Holmes din Londra se află în pelerinaj în 
Elveția, pe urmele lui Holmes, la fel ca în 
cartea „The Final Problem”. (Foto: epa)

■ Trupa U2 a primit un 
premiu al industriei mu
zicale britanice pentru 
întreaga carieră.

Londra (MF) - Deși în gen
eral refuză asemenea dis
tincții pentru că se consideră 
încă tineri, cu cariera în față, 
membrii trupei irlandeze U2 
au fost prezenți pentru a-1 pri
mi.

Trupa, care s-a format în 
1977, a primit premiul în 
cadrul celei de-a 30-a ediții a 
Premiilor Nordoff-Robbins

împotriva căsătoriilor gay
■ Manifestația împotri
va legalizării căsătoriilor 
gay a avut loc în Spania, 
la Madrid.

La chef
Santa Ynez (MF) - O 

femeie care a făcut parte 
din juriul care l-a achi
tat pe Michael Jackson 
de acuzațiile de agre
siune sexuală a unui 
minor a luat parte, vineri 
seară, la o petrecere 
unde se sărbătorea câști
garea procesului.

Petrecerea a avut loc 
la un cazinou din Santa 
Ynez și a avut 400 de in
vitați, printre care rude, 
apropiați, prieteni și, 
mai ales, fani ai cântă
rețului. Michael a lipsit.

Schițe
Paris (MF) - Genevie

ve Laporte, care i-a fost 
iubită lui Pablo Picasso 
timp de doi ani, va vin
de la lictație, luna aceas
ta, la Paris, 20 de schițe 
de portret realizate de 
acesta. Schițele au o va
loare totală estimată la 
2,4 milioane de dolari. Pe 
multe din ele scrie „Pen
tru Genevieve”.

Ford Coppola
(Foto: EPA)

Invitat de 
onoare 
București (MF) - 
„Modigliani", cronică 
a vieții pictorului italian 
și poveste de iubire 
supremă între artist și 
soția sa, a avut pre
miera vineri seara la 
CinemaPRO, în 
prezența a numeroa
se vedete autohtone 
și internaționale, prin
tre care și celebrul 
regizor Francis Ford 
Coppola, care a venit 
împreună cu soția. 
Vorbind despre pro
pria realizare, regizorul 
și scenaristul filmului, 
scoțianul Mick Davis, 
a declarat că a fost 
un mare privilegiu să 
lucreze cu artiștii 
români la realizarea 
acestui film.

Madrid (MF) - Zeci de mii 
de spanioli, având în frunte 
mai mulți clerici, au manife
stat sâmbătă, la Madrid, într-o 
ambianță festivă, împotriva 
procesului de legalizare a 
căsătoriei între persoane de 
același sex în Spania.

„Familia contează” și „Pen
tru dreptul la un tată și la o 
mamă” scandau manifestanții 
de toate vârstele, veniți cu 
trenuri și autocare speciale

Manifestanții (Foto: epa)

DiCaprio, atacat cu o

Shaila Pali, un pui de elefent de 150 de | 
kilograme s-a născut în 14 iunie și a fost | 
prezentat publicului vineri, la grădina zoo- | 
logică din Berlin. (Foto: epa) l

■ Actorul a fost lovit în 
cap la o petrecere, 
rănile cu care s-a ales 
necesitând 12 copci.

Los Angeles (MF) 
Leonardo DiCaprio a fost 
lovit în cap cu o sticlă de bere 
de către o femeie, la o petre
cere de vineri seară de la Hol
lywood, actorul ieșind din 
incident cu răni care au nece
sitat 12 copci, scrie Sunday 
Times.

DiCaprio nu o cunoștea pe 
agresoare, care nici nu fusese 
invitată la petrecere. Aceasta 
ar fi sărit gardul pentru a 
intra la petrecere, unde îl 
căuta pe fostul ei iubit. 
Potrivit poliției, incidentul ar 
fi avut loc în jurul orei patru 
dimineața la o petrecere dată 

Nemulțumit de horoscop
Paris (MF) - Un francez care s-a simțit 

jignit de previziunile unui horoscop publi
cat în luna mai a dat in judecată revista 
cerând despăgubiri. Cititorul, născut în 
zodia Berbec, nu a apreciat predicția care 
suna astfel: „Unii nativi vor regăsi emoțiile 
adolescentine, mai ales în domeniul senti
mental, unde amuzamentul domină nevoia 
de a construi ceva solid”. în declarația 
depusă la tribunal, reclamantul se prezintă 
drept un „cap de familie serios și responsa
bil” și apreciază drept jignitor faptul că i 
se atribuie „emoții adolescentine” și i se 
pune sub semnul întrebării „nevoia de a 
construi ceva solid”.

Cititorul cere despăgubiri de 51 de euro 
și un avertisment împotriva astrologului, 
căruia îi recomandă să „consulte un medic”.

Robert de Niro (Foto: epa)

Silver Clef, al căror scop este 
să strângă fonduri pentru pro
movarea terapiei prin muzi
că. Trupa The Who a primit 
un premiu aniversar, iar 
rockerului Bob Geldof i s-a 
decernat un premiu de 
recunoaștere a operelor sale 
de caritate în Africa. Premiul 
pentru muzică clasică a fost 
decernat solistei de operă 
Katherine Jenkins.

O licitație cu obiecte donate 
de muzicieni rock a strâns 
suma record de 338.000 de lire 
sterline, care vor fi donați 
unei fundații de binefacere.

din Valencia, Toledo sau alte 
regiuni la chemarea Forumu
lui Spaniol pentru Familie 
(FEF), o federație de asociații 
catolice. Manifestanții arbo
rau steagul spaniol, portrete 
ale Papei loan Paul al Il-lea și 
banderole cu fraza „Dum
nezeu înseamnă solidaritate”, 
rostită de acesta în mai multe 
ocazii.

Marșul a început la ora 
locală 18, la Puerta del Sol, în 
timp ce la Madrid avea loc un 
mare carnaval de stradă la 
care au participat și reprezen
tanți ai comunității homo
sexuale, arborând drapele în 
culorile curcubeului.

Proiectul guvernului socia
list condus de Jose Luis 
Rodriguez Zapatero prevede, 
pe lângă legalizarea căsători
ilor, dreptul la adopție pentru 
cuplurile formate din per
soane de același sex. Textul 
a fost adoptat de deputați la 
sfârșitul lunii aprilie și 
urmează a fi adoptat definitiv 
de Senat luna aceasta.

Di Caprio s-a alesa cu 12 copci după o petrecere (Foto: epa)

de patronul unui restaurant 
din Hollywood, Rick Salomon, 
fostul iubit al lui Paris 
Hilton.

Actorul era într-o pauză de 
filmări, el lucrând în prezent 
cu Martin Scorsese la „The

De Niro, la expoziția tatălui
Paris (MF) - Actorul Robert 

de Niro (61 ani) a fost foarte 
emoționat să revadă operele 
tatălui său, pictorul Robert 
De Niro Senior, la vernisajul 
de sâmbătă al expoziției con
sacrate acestuia la un muzeu 
de la Roubaix, nordul Franței.

Actorul a făcut o vizită 
împreună cu soția sa și pro
prietarii galeriilor new-york- 
eze Salander-O'Reilly, care
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Departed”. „în timp ce 
părăsea o mică reuniune pri
vată, Leo a fost atacat de o 
femeie a cărei prezență pe 
proprietate nu era autorizată 
și căreia i se ceruse de mai 
multe ori să plece. Agre 

administrează operele tatălui.
Robert De Niro Sr. era o 

persoană „minuțioasă” și pe
trecea mult timp pentru fie
care tablou în parte, potrivit 
fiului său, care a declarat că 
îi plac foarte mult „culorile, 
senzualitatea și eleganța” o- 
perelor. „Mi-ar fi imposibil să 
aleg o singură operă a tatălui 
meu, le-aș expune pe toate la 
mine acasă”, a spus el.

sticlă
soarea l-a lovit cu un obiect 
de sticlă, înainte de a fi imo
bilizată de cei prezenți. Se 
pare că îl căuta pe fostul ei 
prieten, pe care l-a și agresat 
fizic anterior, în mai multe 
rânduri”, a spus agentul de 
presă al lui DiCaprio.
S-a deschis o anchetă

Actorul a fost dus urgent la 
spital, apoi condus acasă de o 
parte din cei care fuseseră la 
petrecere, printre care actorii 
Jonah Blechman și Tobey 
Maguire și fotomodelul 
brazilian Gisele Bundchen, 
iubita lui DiCaprio.

DiCaprio e așteptat să 
revină curând pe platoul de 
filmare. Poliția de la Los 
Angeles a deschis o anchetă, 
dar până în prezent nu s-au 
făcut arestări.

Festival La Aarau, în 
Elveția, a avut loc 
sâmbătă a 26-a ediție a 
festivalului național de 
yodelling-uri. (Foto: epa)
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