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Vremea va fi frumoasă

dimineața la prânz seara

Aurarii fac declarații - soc

Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Ordine Publică din Stațiunea Balneară Geoagiu-Băi au prezentat ieri noile ținute de vară, /p.6 (Foto: Daniel I. lancu)

■ Recursul în cazul ce
lor nouă „căutători de 
comori" a avui loc ieri, 
la Tribunalul Alba-lulia.

Alba-Iulia (M.T.) - Grupul celor nouă căutători de comori prinși și audiați la Deva, în urmă cu trei săptămâni, a fost

Morți și sinucigași
Deva (M.T.) - Polițiștii hunedoreni efectuează cercetări pentru a stabili cauzele a două decese. Constantin C., de 42 ani, din Deva, a fost găsit decedat la liziera pădurii de pe Dealul Paiului, din Deva. Toader V., de 76 ani, după ce s-a aruncat în gol, de pe un bloc, din Hunedoara a fost găsit decedat, în toate situațiile nu sunt suspiciuni de comiterea vreunor fapte penale.

Până în 24 iunie, ora 24.00, toți salariații de la căile ferate vor participa la greva generală, activitatea feroviară fiind oprită total între orele 7.00 - 11.00. /p.3 
(Foto: Tralan Mânu)

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pentru a fi rezolvate cât mai re- pede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
Penalizări drastice la pensie

cuvAmtul liber
K Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254)211275

Jf’0801 03 03 03

■ Pensionarea antici
pată parțială va fi 
sancționată prin pena
lizări mai mari.

Clara Păs___________________
clara.paseinformmedia.ro

Deva - Sistemul public de pensii va suferi din acest an o restructurare draconică. Po

prezentat instanței, după ce au recuzat Tribunalul Hunedoara. Cei nouă au fost reținuți, sub acuzația că ar fi găsit și valorificat două comori ale dacilor, constând în zece brățări din aur, evaluate la aproximativ un milion de dolari. Avocații apărării au susținut că acuzațiile aduse grupului 

trivit lui Mihai Șeitan, președintele C.N.P., în cadrul acestor măsuri vor fi limitate ieșirile din activitate înainte de termen, în condițiile în care anul trecut s-au pensionat anticipat aproximativ 30.000 de persoane, majoritatea parțial. Șeitan susține că penalizările pentru pensionarea anticipată vor fi majorate în mod semnificativ și vor fi

5 simt nefondate, ba mai mut nu poate fi vorba de un grup infracțional din moment ce Mugur Nedelcu și Iulian Ceia sunt dușmani declarați.„în plus, acele brățări despre care se spune că ar fi a- juns la diferiți oameni politici, nu există, nu au fost văzute și nu se știe dacă valoarea 

permanentizate. în județ sunt depuse lunar, în medie, peste 100 de dosare pentru pensie de limită de vârstă, anticipată și anticipată parțial. Pentru luna decembrie 2004, la care s-a finalizat prelucrarea dosarelor, din cele 133 de dosare depuse, în trei situații se solicită pensie anticipată, iar în alte 16 pensionarea anticipată parțială^

5acestora este într-adevăr mai mare decât cea a cloștii cu puii de aur, după cum au afirmat procurorii și polițiștii care au anchetat cazul”, susține avocatul lui Florin Nistor, unul din cei nouă închiși.La întrebările instanței, „aurarii” au făcut declarații șocante, /p.3

---- -----------------  
intârziați

Deva (M.S.) - Patru e- levi din județ au susținut testul de limba română din subiectul de rezervă, deoarece au întârziat motivat ieri, la intrarea în sală, a declarat inspectorul general școlar adjunct, prof. Simion Mol- nșr. Elevii sunt din Lu- pepi, Petrila și Deva.
Salariul de bază minim brut pe țară

Giafica. Cuvântul liber, sui sa. Mintetetul Muncii și Solidarității Sociale

Atac la Miron Cozma
■ Ex-liderul minerilor 
din Valea Jiului - atacat 
de foștii colegi din Par
tidul România Mare.

Deva (M.S.) - Pentru mine- riada din iunie 1990, fostul lider al minerilor, Miron Cozma, trebuie să răspundă ca om și nu ca lider de sindicat, este de părere președintele PRM Hunedoara, Mircea Nedelcu. El a afirmat, referindu-se la eliberarea lui Cozma, că „un act al justiției nu trebuie comentat”. în opinia sa, prezența minerilor la București a a-

vut drept cauză o manipulare, pentru că aceștia ar fi crezut că apără instituții ale statului sau locurile lor de muncă.Mult mai dur în aprecieri s- a dovedit purtătorul de cuvânt al PRM Hunedoara, Gostel Avram, care a apreciat că fostul șef al statului este răspunzător de eliberarea lui Cozma. „Faptul că Miron Cozma îl atacă acum pe Ion Iliescu arată că detenția nu i-a făcut bine”, a spus Costel Avram.Miron Cozma a fost, din toamna anului 1998 până în februarie 1999, membru al PRM, a precizat sursa citată.
Ai.IQreCă Bugalete, din Văiișaara, a susținut proba de limba română într-un salon ai Spitalului Județean Hunedoara - Deva, fiind internată pentru o intervenție chirurgicală la genunchi, /p.3 (Foto: Raluca lovescu)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
clara.paseinformmedia.ro
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• Nu mai vor euro. Mii de membri ai Ligii Nordului, partid din coaliția aflată la guvernare în Italia, s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute pentru a vota un program ce vizează renunțarea la euro și reintroducere vechii monede italiene, lira.
• Candidat la prezidențiale. Senatorul a- merican Joseph Bideh a afirmat că intenționează să fie candidatul’Pactidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2Q08, dacă va considera că are șanse mari să fie nominalizat, relatează Washington Post.

Iși asumă din nou răspunderea

Centru de 
tortură în Irak

Karabila (MF) - Pușcașii marini americani care au participat la o operațiune declanșată vineri, în Irak, au descoperit la Karabila un centru de tortură echipat cu cabluri electrice, cătușe și un manual al ji- hadului, unde se aflau patru irakieni bătuți, relatează New York Times în ediția electronică de ieri.Forțele americane au mai descoperit case de tortură în foste fiefuri a- le rebelilor, ca de exemplu la Fallujah, unde au fost găsite aproape 20 de astfel de locuri.Irakienii descoperiți în casa respectivă le-au spus militarilor americani că au fost torturați cu șocuri electrice și bi- ciuiți mai mult de două săptămâni. Unul dintre ei, Ahmed Ișa Fathil, în vârstă de 19 ani, fost membru al noii armate irakiene, a—declaYat că a fost torturat timp de 22 de zile.

Douglas Wood
(Foto: EPA)

■ Guvernul își va asuma 
în septembrie răspun
derea și la legile privind 
administrația publică.

Cluj (MF) - Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament în luna septembrie și pentru pachetul de legi privind descentralizarea și administrația publică, a anunțat, duminică după-amiază, la Cluj-Napoca, ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga.Printre noutățile celor șapte legi din acest domeniu, Blaga a menționat, într-o conferință de presă, prevederea conform căreia consiliile județene nu vor mai distribui bani de la Guvern către comunitățile locale, eliminându-se un

factor politic în distribuirea resurselor financiare.„Vom elimina verigă consiliilor județene din distribuirea de la Guvern a fondurilor de funcționare. Aceste fonduri vor veni direct de la Guvern către consiliile locale, pentru a nu mai exista distribuții politice în funcție de culoarea politică a consiliilor județene”, a precizat Vasile Blaga, arătând că are semnale că pachetul de legi va fi sprijinit inclusiv de primarii PSD.
„Ne-am bătut joc”Ministrul Administrației și Internelor susține că nu va mai accepta nici un transfer de autoritate către administrațiile locale fără indicarea sursei financiare.„Până acum ne-am bătut

joc de administrația publică locală. Când am avut presiuni din partea Bruxelles-ului pentru a face reformă și a trans
it...............
Până acum ne-am bătut joc de adminis trațfa publică 
locală.

Vasile Blaga............................................................... w fera responsabilități, s-au făcut, dar fără indicarea sursei, din dorința de a rămâne în deficit, cât mai aproape de deficitul bugetar negociat cu FMI”, a explicat Vasile Blaga.Ministrul Administrației și Internelor a spus că la nivelul Guvernului va fi constituit

un fond de „existență”, iar i ministere un fond de „dezvc tare”.Bugetele locale urmează s fie construite pe două nive - un buget de funcționare1 unul de dezvoltare.Vasile Blaga a participi duminică, la Cluj-Napoca, I prezentarea de către președi tele interimar al PD, Em Boc, a moțiunii populare „R mânia prosperă - România d mocrată”, în prezența repr zentanților din mai multe ji dețe din Transilvania.Premierul Călin Popesc Tăriceanu s-a prezentat, ma țea trecută, pentru prima d tă în fața Parlamentului pe: tru a angaja răspunderea Gi vernului pentru pachetul c legi privind proprietatea justiția.
| Wood 
| s-a întors 
I acasă

Melbourne (MF) -
Fostul ostatic australi- ' 

i an în Irak Douglas 
i Wood s-a întors ieri 
i în Australia, după ce 
i a fost eliberat, săptă- 
ț mâna trecută, în 
i cursul unei operațiuni 
i militare a forțelor ira- 
j kiene, care a pus ca- 
i păt celor 47 de zile 
; ale captivității sale, 
f Imediat după sosirea 
i în Australia, DoUglas 
i Wood și-a cerut 
i scuze față de pre- 
| ■ mierat John Howard 
7'" și față de președinte- 
{ ie american, George 
: W. Bush, pentru că a 
J solicitat, în timpul 
î detenției sale, retra

gerea celor circa 900 
de soldați australieni 
staționați în Irak. A- 

i ceste declarații le-a 
făcut sub amenința
re, a precizat fostul 

i ostatic.

13 polițiști uciși în Irak
Bagdad (MF) - Cel puțin 13 polițiști ap fost uciși, iar alți 103 au fost răniți, ieri, într-un atentat sinucigaș cu mașină- capcană comis pe un teren de antrenament al poliției din o- rașul irakian Erbil (nord), a anunțat guvernatorul orașului, citat de AFP.„Cel puțin 13 polițiști și-au pierdut viața, iar alți 103 au fost răniți în explozia unei mașini-capcană pe un teren de sport unde se antrenau a- genții de poliție irakieni”, declarat guvernatorul oraj_-

lui Erbil, Nozad Hadi.„în jurul orei 7:40 (6:40 ora României), un kamikaze îmbrăcat în uniformă de polițist a intrat cu un vehicul marca Chevrolet pe terenul de sport unde se pregăteau 160 de a- genți de circulație. Imediat s-a aruncat în aer”, a povestit un martor.Ministrul Sănătății din Kurdistanul irakian, Jamal Abdel Hamid, a precizat că răniții au fost transportați la patru spitale din Erbil, majoritatea având răni ușoare. Mașina-capcană a explodat pe un teren de sport (Foto: ef

Cer retragerea trupelor străine din Irak

O grupare talibană a 
executat opt ostatici

Islamabad (MF) - Rebelii talibani au executat, duminică, opt dintre cele 13 persoane pe care le-au răpit miercuri în districtul Kandahar din Afganistan, a anunțat Agenția Islamică de Presă (AIP), citată de AFP.Agenția a citat un purtător de cuvânt al rebelilor fundamentaliști, muftiul Latiful- lah Hakimi, care a declarat că persoanele executate „fuseseră aduse în fața justiției și găsite vinovate pentru uciderea mai multor talibani”.Potrivit clericului, cei opt ostatici au fost executați „pentru că au spionat în favoarea coaliției conduse de Statele Unite”.Cele 13 persoane au fost răpite în regiunea Mian Nisheen, situată în apropiere de Kandahar, printre acestea aflându-se mai mulți polițiști, civili și liderul districtului, Malik Noor Mohammed.Nu au fost oferite informații privind identitatea celor șapte ostatici executați duminică după-amiază.Răpirea acestora a urmat unui atac lansat de rebelii talibani împotriva unei vechi baze a acestora, situată la Mian Nisheen, la aproximativ 85 de kilometri nord-vest de Kandahar.Un al doilea atac, desfășurat sâmbătă, le-a permis rebelilor să preia controlul asupra acestui district pe perioada nopții. Nu se știe dacă talibanii și-au menținut pozițiile duminică, autoritățile locale neputând fi contactate.

■ O treime dintre mem
brii Parlamentului irakian 
au dat publicității un 
apel în acest sens.

Bagdad (MF) - O treime dintre membrii Parlamentului irakian au semnat un apel dat publicității duminică prin care cer retragerea trupelor străine aflate în Irak de peste doi ani, relatează AFP.Dintre cei 275 de membri ai Adunării Naționale provizorii, 82 de parlamentari - șiiți, kurzi, sunniți, creștini și comuniști - au semnât scrisoarea trimisă în urmă cu o săp

tămână de Falah Hassan. Chanchal, membru al Alianței Unificate Irakiene, președintelui Parlamentului, Ha- jern al-Hassani.în scrisoare, Chanchal sublinia că Parlamentul este reprezentantul legitim al poporului irakian și apărătorul intereselor acestuia. „Am cerut, în cadrul mai multor sesiuni, retragerea trupelor de ocupație, dar cererea noastră nu a fost luată în seamă”, spunea el în scrisoare.„Este periculos faptul că Guvernul irakian a cerut Consiliului de Securitate ONU prelungirea perioadei de

staționare a trupelor de ocupație, fără o consultare prealabilă cu reprezentanții poporului, care sunt împuterniciți să ia o asemenea hotărâre. Trebuie să respingem legitimitatea ocupației și să ne re- înnoim cererea de retragere a acestor trupe”, continuă scrisoarea lui Chanchal.„Forțele de securitate irakiene au reușit să lovească în grupurile teroriste, să asigure securitatea pe străzile din I- rak și au câștigat încrederea cetățenilor irakieni, pentru a- și atinge scopul: obținerea suveranității depline pentru I- rak”, afirmă textul.

Cotidiene 
interziseTeheran (MF) - Două mari cotidiene reformiste din Iran nu au primit dreptul de a distribui e- dițiile de luni, pentru că au publicat scrisoarea u- nui candidat care denunța fraudele ultracon- servatorilor în primul tur al alegerilor prezidențiale.Ziarele Eghbal și Af- tab nu au primit dreptul de a fi distribuite pentru că publicaseră scrisoarea lui Mehdi Karubi.
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au arestat mai mult de 20 de persoane în cursul unui raid în nord-estul Bagdadului, la acestea fiind găsite și arme. (Foto epa)

TELEFOANE REDACȚIE:
Tel. 0254-211275, 212157, 
fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
RECLAMĂ: 211275

MICA PUBLICITATE: 212157

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, Daniel 
Raluca lovescu, Sanda Socaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tâmaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter: Traiah Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atiia Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

CIA știe unde se află 
Osama ben Laden

New York (MF) - Directorul CIA, Porter Goss, afirmă în- tr-un interviu publicat în ediția electronică a revistei Time că știe cu exactitate unde se află Osama ben Laden, dar liderul al-Qaida nu poate fi arestat deocamdată, din cauza u- nor „verigi slabe” în războiul împotriva terorismului.„Până nu vom reuși să consolidăm toate aceste verigi, probabil nu vom reuși să-l a- ducem pe ben Laden în fața justiției”, a declarat Porter Goss, explicând că „trebuie găsită o modalitate de a acționa într-o lume convențională prin metode neconvenționale, care să fie acceptabile pentru comunitatea internațională”.întrebat dacă știe unde se află ben Laden, directorul CIA a răspuns că „știe foarte bine unde este”, dar a refuzat să dea detalii.El a subliniat că dorința re-

Osama ben Ladân (Foto: efțelei teroriste al-Qaida, cond' se de Osama ben Laden, de ataca din nou Statele Unii este „foarte mare”, dar a pr cizat că autoritățile americ ne încearcă să contracare: capacitatea organizației c a-și pune planurile în aplic re. „Cred că până acum ai procedat bine declanșând u război împotriva lor, aceas’ contează”, a adăugat Goss.
Abonamentul la Cuvântul liber costă 59.000 lei <5,9 RON) pentru 

o lună, 169.000 lei (16,9 RON) pentru trei luni, 319.00Q.lei (31,9 RON) 
pentru șase luni și 599.000 lei (59,9-RON) pentru un an la 

sediul redacției, la propriii distribuitori de presă și 56.000 lei (5,6 RON) 
plus taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.
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• Locuri pentru rromi. Candidații rromi s- au putut înscrie în învățământul liceal și profesional de stat până vineri, în Hunedoara fiindu-le rezervate 41 de locuri. Repartizarea lor se va face în perioada 30 iunie - 2 iulie 2005, ei putându-se înscrie fără examen, pe baza mediei de admitere. (R.l.)
• Dublu eveniment cultural. „Ribița - istorie și pitoresc" este intitulat albumul, dedicat localității Ribița și împrejurimilor sale, ce va fi lansat astăzi, la Căminul Cultural din localitate, la ora 13.00. Cu acest prilej se va vernisa și o expoziție de fotografie ce redă în imagini pitorescul zonei. (S.B.)
Infrastructură modernă

Crișcior (L.L.) - Străzile și trotuarele din comuna Crișcior se află într-un amplu proces de modernizare. Lucrările ale căror valoare se cifrează la suma de 2 miliarde lei, prevăd pa- varea a 1,2 kilometri trotuar, amplasarea de coșuri de gunoi și înlocuirea vechilor stâlpi de luminat public cu lampadare, în localitățile Crișcior și Gura-Barza. „Pentru realizarea acestor lucrărisunt folosiți bani din bugetul propriu al primăriei, dar și fonduri alocate de Consiliul Județean Hunedoara. în funcție de timpul favorabil sau nu lucrărilor în aer liber, lucrările vor fi finalizate în cel mult o lună și jumătate”, susține primarul comunei Crișcior, Ovidiu Furdui.

Ovidiu Furdui

In jude]
DN 7. Deva - Leșnic - Zam 
DN 66 Călan - Bretea Strei

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

Investitori speriați de 
ruinele fostului combinat

Călan (D.I.) - Vizita recentă a unor posibili investitori maghiari în zona orașului Călan s-a încheiat practic cu plecarea precipitată a acestora, speriați de modul în care arată la ora actuală fosta paltformă industrială. Primarul Călanului, Filip Iovănesc ne-a declarat că după ce au văzut starea jalnică a terenurilor acoperite de ruine postin- dustriale, investitorii nu au mai făcut nici o precizare, ulterior ei optând pentru demararea unei afaceri în zona Deva. „Soluția ideală pentru rezolvarea problemei fostei platforme industriale ar fi vânzarea acelui teren unui investitor care să-l curețe și apoi să-l valorifice. Dacă nu, mai rămâne varianta unui eventual proiect guvernamental pentru ecologizarea respectivei zone. Terenul este în acest moment scos la licitație publică de către AVAS, dar este foarte important ca să se găsească o soluție unică și el să nu fie vândut pe bucăți, pentru că acest lucru ar obstrucționa dezvoltarea unitară a întregii zone”, a mai spus primarul Filip Iovănesc.

Dill cauza oboselii șoferul automobilului din imagine a adormit la volan ieri dimineață în jurul orei 6, în dreptul localității Burjuc. Mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un copac. Din fericire șoferul a scăpat cu viață.
«'Foto: TrAișn

"Aurarul sef" 
e în libertate
■ Azi, instanța va da 
„verdictul" în cazul 
celor 9 căutători de 
comori dăcice.

Mihaela TătfAȘ__________________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Alba-Iulia - După ce avo- cații celor nouă persoane implicate în dosarul „aurarilor” au pledat pentru cercetarea acestora în stare de libertate cu consemn la frontieră, urmează ca astăzi, procurorii să admită sau să respingă această cerere.
„Călăuza nemulțumită”în procesul ce a avut loc ieri, la Tribunalul de pe lângă Curtea de Apel Alba-Iulia, unul dintre avocații celor acuzați, a prezentat cazul unei călăuze, martoră în acest proces, care le arăta drumul prin cetățile dacice. Avocatul susținea că din spusele călăuzei Râmbetea se pare că acesta a depus mărturie împotriva celor nouă pentru că nu și-ar fi primit suma de bani promisă, astfel, ar putea fi vorba de un „martor interesat”. Surse neoficiale susțin că Râmbetea și-ar fi primit totuși o cotă parte din suma cerută, pentru munca prestată.
„Dovezi nepalpabile”Fiind vorba de două comori dacice, ar trebui să existe totuși o dovadă a. existenței acestora, spuneau avocații, iar dacă brățările dacice au fost vândute sau dăruite unor „înalți demnitari”, aceștia ar trebui să fie audiați. Cine a

au fost cu adevărat găsite, cine le deține la această oră, sunt ele oare autentice?De ce nu au reținut acest grup în urmă cu cinci ani, când a fost anchetat pentru prima oară, de ce tocmai acum? Acestea și multe alte întrebări, care nu au deocamdată uh răspuns (sau poate au), plutesc deasupra acestui caz.
Polițiști acuzațiLa întrebările procurorului, unul din cei nouă „aurari” a dezvăluit că „aurarul șef’ e în libertate, fiind vorba de un anume Emil Dudaș.Acesta mai e și martor cheie în acest proces. Dudaș, conform declarațiilor lui David Magda, i-ar fi promis acestuia 65 de mii de euro, ca „să îi toarne” pe cei implicați în acest dosar. S-a mai spus că Dudaș ar fi în relații foarte bune cu fostul chestor al IPJ Hunedoara, susțin surse neoficiale.

găsit acele brățări, iar dacă
Nouă copii
■ Patru copii infectați 
cu HIV, din Valea Jiului, 
vor susține testele 
naționale în spital.Deva (R.I., M.S.) - O comisie specială s-a deplasat, luni, la acești copii în vederea desfășurării examenelor, a declarat inspectorul general adjunct al Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara, Simion Molnar.Alți doi copii, care au suferit intervenții chirurgicale au fost testați în spitalul din Deva, iar doi absolvenți cu dizabilități sunt examinați în condiții speciale.Pe- ansamblul județului Hunedoara, la testele națio-

Instanța se va pronunța astăzi în procesul aurarilorIulian Ceia susținea că a depus o plângere împotriva subcomisarului SGCOA, Traian Berbeceanu, pentru cercetare abuzivă și a procurorului Câmpean.Tot Iulian Ceia susține că procurorul Augustin Lazăr, cel care a investigat cazul, i- ar fi spus că în cazul în care

nu-și retrage plângerea împotriva celor doi va avea de suferit.Multe sunt semnele de întrebare și mult va mai dura până va ieși la iveală adevărul, deocamdată nu ne rămâne decât să lăsăm justiția română să facă lumină în acest caz.

(Foto: SCCOA)Avocații celor nouă căutători de comori aq cerut cercetarea în stare de libertate

dau testele în spitalnale s-au înscris 5624 elevi, dintre care s-au prezentat la prima probă 5550, care au fost repartizați în 25 de centre de examinare. Lucrările vor fi corectate în patru centre de evaluare care vor funcționa în municipiul Deva.Președinții, vicepreședinții și secretarii centrelor de examinare și ale celor de evaluare au fost desemnați prin tragere la sorți, în cadrul unei adunări publice.
Externate după românăDouă adolescente din comuna Vălișoara au susținut prima probă a testelor naționale, cea de limbă română, la Spitalul Județean din Deva. Andreea Bugalete a fost su

pusă unei intervenții chirurgicale la genunchi, iar Ana Maria Miheț a fost operată la apendice. Ele au fost asistate în timpul susținerii probei de trei profesori, conform regulamentului.Florina Ster, membră a Comisiei de Examinare, spune că „următoarele probe fetele le vor susține deja la Brad, acolo unde au fost repartizate inițial, pentru că se simt bine și vor fi externate”.Astăzi urmează să fie susținută proba de limba maternă, un număr de 88 de elevi înscriindu-se la examenul de limba maghiară și alți 22 la limba germană. Restul elevilor au o zi de pauză.

Dezvoltarea 
echipei

Deva (S.B.) - Asociația „Sprijiniți Copiii” desfășoară, la Orăștie și Ge- oagiu un curs de team - building (dezvoltarea și perfecționarea echipei). EI reunește 20 de salari- ați, parteneri și voluntari (profesori, învățători, animatori socio-educa- tivi, juriști, asistenți sociali și medicali ș.a.) din Orăștie, Hunedoara, Si- meria, Călan și Geoagiu. Cursul face parte din proiectul „Formare pen
tru Dezvoltare”, finanțat de Fundația Principesa Margareta a României.

CFR-ul împietrit, călătorii resemnați
■ Angajați! CFR-ului 
sunt în grevă generală 
și circulă doar o treime 
din trenuri.

Loredana Leah_______________
loredana.leah@informmedia.ro

Deva - Activitatea feroviară este oprită total între orele 7.00 și 11.00, interval în care nu va circula nici un tren, iar cele aflate pe traseu vor staționa în prima stație, de unde vor pleca după ora 11.00.
Nimeni nu face scandal -Călătorii sunt resemnați. Vin și se informează în legătură cu trenurile care cir

culă, dar nimeni nu face scandal. „Greva este justificată. Parlamentarii au voie să-și majoreze salariile cu 20%, dar noi ceilalți când cerem o majorare ni se răspunde că nu se poate din cauza acordurilor semnate cu FMI! Păi atunci - Să trăim bine!” spune un călător iritat de modul în care autoritățile înțeleg să rezolve problema.
Călător să nu fii!„Am venit să văd ce trenuri circulă. Chiar dacă nu lucrez la CFR le înțeleg revendicările, pentru că în situația de a ne descurca cu niște venituri mici suntem foarte mulți români”, spune domnul

Alex. „Aștept să treacă timpul. Din punctul de vedere al salariatului le înțeleg revendicările, mai greu este să-i înțeleg ca și călător. Stau de o oră în gară, dar deocamdată nu am cum ajunge la Arad”, afirmă domnul Costică. Pe

timpul grevei generale trebuie asigurată o treime din activitate, dar din cauza intrării în grevă trenurile de călători, din treimea convenită cu sindicatele, este posibil să aibă întârzieri de peste 240 de minute.

Costică Alex Călători plictisiți

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:loredana.leah@informmedia.ro
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Solstițiul de vară
1848 - în revista „Foaie pentru minte, inimă și literatură" 
a apărut poezia „Un răsunet", scrisă de Andrei Mureșan, 
poezie care, pe muzica lui Anton Pann, a devenit Imnul 
de S*at al României, „Deșteaptă-te, române!"
1943 - S-a născut Andrei Șerban, regizor, profesor de 
artă teatrală recunoscut pe plan mondial pentru specta
colele de teatru și operă montate pe diverse scene ale 
lumii. în 1995 a pus în scenă, la Opera Română din 
București, spectacolul „Oedipe" de George Enescu

sărbătoare religioasă importantă ce e fixată în calendar în cea de-a 51-a zi după Sfin-teln Paști. Astăzi, 21 iunie, creștinii ortodocși prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Iulian din Cilicia și pe Cuvioșii Părinți Iulie Preotul și Iulian Diaconul. (Foto: arhivă)
UTILITĂȚI
Energie electrică'" r -
Sunt programate următoarele întreruperi:
08.00 - 15.00 Zona Hațeg: Sarmizegetusa, Brazova.

Zona Hunedoara: Vadu Dobrii, Poiana 
Răchițelii, Poienița Meria, Negoi, Luncă 
Cernii, Fântâna, Valea Babii.

Gaz metan______ __________________ ____ _______
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Apă
Sunt programate întreruperi ale apei în Deva:
08.00 - 15.00 Str. Carpați, Cartier Dacia, Str. Feleacu- 
lui, Str. M. Eminescu (parțial).

21 mart.-20 apr. ~~ _______

Nu cedați tentației de a discuta cu colegii despre pla
nurile dvs. de viitor. Nici chiar celui mai bun prieten să 
nu-i faceți confidențe.
21 apr.-20 mal _________________________________

Din păcate vă concentrați cu greutate si trebuie să faceți 
eforturi pentru a vă face înțeles. Vi se cere să participați 
la o dezbatere plictisitoare, lipsită de importanță.
21 mai-20 iun.

Răbdarea și prudența trebuie puse pe primul plan, căci 
nu este exclus să faceți unele gafe. O achiziție pe care v- 
o doreați de mult timp vă întregește satisfacțiile.
21 iun.-20 iul.

Astăzi sunteți fermi și nici o amânare nu va exista în agen
da dvs. de lucru. Achitați tot felul de taxe și onorați obligații 
uitate. în același ritm primiți și banii care vi se cuvin.

21 iul.-20 aug._____ _  ______

O persoană entuziastă încearcă să vă convingă să vă 
asumați unele riscuri, căci nu aveți nimic de pierdut. Cel 
mai bine ar fi să vă urmați instinctul, care nu v-a dezamăgit 
până acum!
21 aug.-20 sept.

Aveți tendința de a interpreta ceea ce vi se spune și este 
posibil să vă certați cu cineva din acest motiv. Nu fiți trist 
dacă ceva nu vă reușește astăzi.
21 sept.-20 oct.

Tema banilor este din nou subiect de discuții aprinse. Fami
lia are o concepție referitoare la cheltuielile zilnice. Opini
ile diferite se sting, în final.
21 oct.-20 nov.

Soluția integrantei din numărul 

precedent: P-T-C-G - CANIC

ULAR - DOGORITĂ - RUDA - ST - 

C - RUNE - OHO - AER - SARAR - 

P - INTRĂRI - AB - MIEL - T - AA 

- VI - BO - URNA - CLAR - CON

CEDII - FAT - L - l - IZA - URMAS 

-APTE

TELEFOANE UTILE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Nimic nu trebuie lăsat la voia întâmplării - vă spuneți dvs. 
Și acționați în consecință. Majoritatea inițiativelor se 
derulează sub patronatul finanțelor. Fiți practici și optimiști. 
21 febr.-20 mart.

Este foarte posibil să aveți unele discuții la serviciu din 
cauza unei femei. Mare atenție la tot ce faceți, căci ați 
putea suferi unele accidente.

Micile dvs. inițiative particulare își vor dovedi astăzi rentabi
litatea. Ați putea câștiga bani prin speculații sau jocuri de 
noroc.
21 nov.-20 dec.

Evenimente neprevăzute vă împiedică să vă respectați pro
gramul. Nu este momentul să intrați în afaceri. Relațiile 
de parteneriat vă pot crea mari probleme. Țineți cont de 
sfaturile unei persoane mai în vârstă.
21 dec.-20 ian.

Tentația de a cheltui tot ce ați câștigat cu eforturi foarte 
mari este mult prea mare. De aceea ar fi bine să nu ieșiți 
din casă.
21 ian.-20 febr.

7:00 Jurnal TVR
Sport Meteo

7:45 Agenția 2 
Iară un sfert

9:20 Cinci minute 
de cultură

9:30 Teleshopping
10:00 Nocturne (r) 
10:55 Portul

H miracolelor
11:45 Euro-dispecer 
11:50 Tezaur 

folcloric
1330 Desene

El animate
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo
14:30 Teleshopping
15:00 Alege viața!

Drogul înseamnă 
moarte!

15:30 Cultura Eco 
16:00 Kronica

Emisiune în limba ■ 
maghiară

16:55 Armonii în
[3 natură

1730 Portul
0 miracolelor

1830 Știrea zilei
19:00 Jurnal TVR Sport Meteo

20:10 Leul nou
20:15 Profesori 

de 
milioane Cu Irina 
Păcurariu

2145 Fotbal: 
Australia-
Tunisia In Cupa Confed
erațiilor (live) 

23:54 Jurnalul TVR
0-00 Fotbal: 

Argentina - 
Germania în Cupa Con
federațiilor

1:40 Cinci minute 
de cultură

1:50 Jurnal TVR
Sport Meteo

10 btbal: 
Australia - Tunisia în 
Cupa Confederațiilor 
(reluare)

440 Avanpremieră
450 Nocturne
5:50 Destine
S secrete

6:40 Teleshopping

7:00 Știrile Pro TV 
9:10 Omul care 

aduce cartea
9:15 Tânăr și 
0 neliniștit (r) 

10:15 0 nouă viață 
11:15 Dispăruți 

Oferă urmă (r) 
12:15 Zâmbete 

gîntr-o pastilă 
13:00 Știrile Pro IV 
13:45 Zâmbete 

înlr-o pastila 
14:15 După

H zece ani (dramă, 
SUA 1995) Cu: Joanna 
Kem

16:00 Tânăr și
PI neliniștit Cu: Eric Brae- 

den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

17:00 Știrile Pro TV
1745 Teo Emisiune de diver

tisment
19:00 Știrile 

Pro TV Sport 
Vremea

20:15 Pacificatorul (acțiune, 
. SUA, 1997) Cu: George 
Clooney, Nicole Kid
man, Marcel Iureș, 
Alexander Balujev, 
Rene Medvesek. Dr. 
Julia Kelly (Nicole Kid
man), expert nuclear și 
șefa Grupului de Con- 
tabandă cu Arme Nu
cleare de la Casa Albă, 
e prima care își dă sea
ma că nu a fost un ac
cident, ci un act teror
ist. Dar lt.col. Thomas 
Devoe (George Cloo
ney), ofițer al Forțelor 
Speciale, e de părere 
că accidentul face par
te dintr-un plan amplu 
al cărui scop e să aco
pere furtul trenului cu 
încărcătura nucleară.

234» Știrile PRO TV 
23:45 Walker, polițist texan 

0:50 Omul cate aduoe cartea 
1:00 Știrile PRO TV

630 în gura presei 
(reluare) 

7:00 Observator Cu Sanda 
Nicola. Sport

8:00 Canalul de știri 
; 10:00 în gura piesei

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

' 1230 Aproape perfedă 
13:00 Observator Cu Simona 

Gherghe
13:45 întoarcerea lui San-

Qdokan (reluare) (aven
turi, Italia, 1996) 

16:00 Observator 
16:45 Vivere -

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

1745 9595 - 
Te învață 
ce să faci

18:55 Meteo 
19:00 Observator Sport.

Meteo

2000 Din Aagoste (divertis
ment) Cu Mircea Radu 

2230 Observator 
23:15 Crimă în Greenwich 

(suspans, SUA 2002) 
Cu: Christopher 
Meloni, Robert Forster, 
Maggie Grace, Toby 
Moore. Rușinea proce
sului O.J. Simpson l-a 
costat pe Mark 
Fuhrman cariera de 
detectiv în poliția din 
Los Angeles, dar i-a dat 
o poveste pentru un 
roman de succes. Acum, 
mântuirea și 
următoarea poveste îi 
sunt oferite de către un 
caz de crimă nerezolvat.

1:00 Concurs interactiv 
2:00 Observator (r) 
34» Aventuri 
gde vacanță

44» Stagiarii 
430 Vivere - A trăi cu pa- 

EJsiune (reluare)

7:00 Culoarea păcatului
0 (reluare)

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

‘ 9:15 Mama vitregă
0 (reluare)

. 10:10 Anita 
12:15 Totul despre

S Camila
13:15 îngerul

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

de Acasă 
1730 Poveștiri 

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

18:00 Rețeta de Acasă 
18:10 Luna

0 Cu: Gaby Espino, Christ
ian Meier, Julio Cesar 
Luna, Aura Cristina Gei
thner, Alejandro de la 
Madrid, Danilo 
Santos

19:15 Te voi învăța 
g să iubești

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

Eduardo Capetillo, 
Mauricio Aspe, Ana 
Layevska

21:10 Anita 
23:00 Culoarea păcatului 

04» Răzbunarea Cu:
0 Gabriela Spanie, Jose 

Angel Llamas, Katherine 
Siachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Rendon, 
Luz Stella Luengas. .

14» Poveștiri adevărate 
130 Un bărbat adevărat 

(reluare)
3:15 Muzica de Acasă (relu

are)
345 îndoiala
445 Rețeta de Acasă (relu

are) în cadrul emisiunii 
telespectatorii vor găsi 
nu numai rețete simple 
ci și feluri de mâncare 
spectaculoase, neaștep
tate, ușor de preparat și 
pentru persoane

7:00 Sărută-mă prostulel
0 (reluare)

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

10:00 Tonomatul 
de vacanță 

11:45 Pasiuni 
12:40 Nemuritoarea

0 (reluare)
1330 Teleshopping 
14:00 Desene

O animate 
1430 Fiica oceanului 
15:00 împreună în Europa 

Emisiune în limba ger
mană

16:00 Tribuna 
partidelor 
parlamentare 

1645 Jurnalul TVR 
17:00 Rebelii
17:55 Euro -Dispecer 
18:00 Jurnalul

Euronews pentru Româ
nia 

18:15 Cina minute 
de cultură

1830 Mărturii 
19.-00 Soția lui

0 Lorenzo

204» Dragul de Raymond
2030 Mistere și mituri ale

El secolului alXX-lea 
214» Lumea de aproape 
2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo 
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România 
22:15 Al treilea geamăn

H (thriller, SUA, 1997) 
Partea a doua Cu: Kelly 
McGillis, Larry Hagman, 
Jason Gedrick.

0.-00 Stargate 
0:45 Auto Club (r) 
1:15 Dragul de Raymond
0 (reluare)

1:15 Zări îndepărtate (III)
13 (dramă, Franța, 1997) 

Cu: Vemique Jannot, 
Bernard Yerles, Xavier 

’ ■ îDeluc, Else Tielrooy, 
Pierre Forest. Regia 
Thierry Chabert. Filmul 
urmărește povestea 
vieții a trei bărbați, care 
părăsesc Franța.

7:00 Teleshopping 
730 Puzzle T 

(reluare)
7:55 Sport cu 

Florentina
830 Sunset Beach 

0(reluare, dramă, SUA 
1997)

930 Dragoste și putere 
! 10:00 Fanatik Show (r) 

11:00 Monica Cu: Monica 
Puiu (r) 

12:00 The Flavours: 3 
bucătari (r) 

12:55 Bani la greu 
1425 Sunset Beach 
15:25 Dragoste 

gși putere 
16:15 Vindecări 

miraculoase (r) 
17:10 Camera 

de râs 
17:30 Trăzniți în 

Nato (r)
184» Focus Prezintă: 

Magada Vasiliu. Rubrica 
Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadira

> 19:00 Viața la extrem

204» Râs și plâns la etajul
S23 (comedie, coprod., 

2001) Cu: Nathan Lane, 
Mark Linn-Baker, Saul 
Rubinek, Dan Castellan- 
eta, Richard Portnow. 
Max Prince (Nathan 
Lane), gazda unui show 
de comedie foarte pop
ular în estul Americii, 
este tras la răspundere 
de șefii săi, deoarece 
audiența emisiunii a 
început să scadă.

224» Trăzniți în Nato 
2230 Focus Plus Prezintă: 

Cristina Țopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 
letiția Enache

23:15 Poliția In 
acțiune 

0:15 Guinness 
1:15 Hot Night Party ț , 
145 Focus Prezintă: Maga

da Vasiliu (reluare) 
230 Bani ta greu 
330 Clubul de noapte

6:00 Nancy Drew (Aventuri, 
13 SUA, 2002)

730 A zecea vară (Come
die, Germania, 2003) 

9:15 Joe și Max (Dramă, 
13 SUA 2002) Cu: David 

Paymer, Peta Wilson 
11:10 Hollywrxxi: Necenzurat 

Ep. 4 - Jean-Claude Van 
Damme

11:40 Secrete divine (Come-
13 die, SUA 2002 

13:40 Băiatul și lupul (Aven- 
lajturi. Germania, 2002) 

Cu: Burt Reynolds 
15:15 Red Hot Chili Peppers 

Live at Slane Castle 
16:15 Vinerea trăsnită (Come-

13 die, SUA 2003) 
17:55 Totul sau nimic (Dra-
’“mă, Germania, 2003) 

1930 Nancy Drew (Aventuri, 
SUA, 2002)

21:00 Carnivale Ep. 18 - Dru
mul spre Damasc

224X3 Totul despre sex Ep 79: 
Relații

2230 Totul despre sex 
Ep 80: 0 săptămână de 
pauză

23:05 Parteneri neobișnuiți
13 (Acțiune, SUA 2003) 

0:45 Martorii (Thriller, SUA
13 2002)

2:10 Joe și Max (Dramă, 
SUA 2002)

09:00 Știri 0930 Rugbi Total! 
(r) 10:00 Știrile TV Sport 10:20 
Formula 3: Monte Carlo (r) 
11:00 Știrile TV Sport 11:15 
Teleshopping 11:30 Box profe- 

. sionist (r) 12:00 Știri 12:15
Handbal masculin: Serbia - Ro
mânia (r) 13.00 Știrile TV Sport 
13:20 Faceți jocurilel Concurs 
de poker (r) 14:00 Știrile TV 
Sport 14:15 Teleshopping 1430 
Tenis: Rezumatul zilei 15:05 
Tenis: Turneul de la Wimbledon 
(ziua a doua) (live) 1830 Știri 

, 194» Tenis: Turneul de la Wim
bledon (ziua a doua) (live) 21 fiO 
Știri 21:30 Faceți jocurilel Con
curs de poker 23:00 Tenis. Re- 

; zumatul zilei 00:00 Știri 00:30 
* Nopți albe la ȚV Sport

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

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

08.45 Promisiuni deșarte 
(dramă, SUA, 1993)

10.30 0 cursă cu obstacole 
(dramă, SUA 2004)

12.15 Minele regelui Solomon 
(I) (aventuri, SUA, 
2003)

14.00 Domnișoarele de 
onoare (dramă, SUA 
1998)

1545 Promisiuni deșarte (r) 
(dramă, SUA 1993)

17.30 O cursă cu obstacole (r) 
(dramă, SUA 2004)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

20.15 Minele regelui Solomon 
(I) (r) (aventuri, SUA, 
2003)

22.00 Jordan (s)

13.00 Mistere
14.00 Cazinouri americane ’<
15.00 Mari oameni de stat și 

problemele lor
16.00 Drumul spre Berlin 

alături de Al Murray 
1630 Rivali
17.00 Câmpuri de bătălie. 

Șobolanii deșertului 
: 18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
: 1830 Pasionat de pescuit 

19.00 Tehnologie extremă 
20.00 Diagnostic necunoscut

! 21.00 Istorii neeluddate
22.00 Vânătorii de mituri

■ 23.00 Natura dezlănțuită 
00.00 Inginerie la superlativ 
01.00 Criminaliștii
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• Scumpiri la carne. Scumpirea utilităților va duce și la scumpirea cărnii de porc. Potrivit lui Gheorghe Caruz, președintele Patronatului Cărnii de Porc, de la 1 iulie este de așteptat scumpirea cărnii de porc, dar nu a fost stabilit încă un procent. (C.P.)• Siderurgia „în flăcări". Majorarea tarifelor la gazele naturale și electricitate vor determina mărirea costurilor de producție în siderurgie. Reprezentanții companiilor din acest sector nu exclud scumpirea produselor finite, începând de luna viitoare. (C.P.)

ti—i,
win •

Lukoil ,
Motorină Euro3 31000 lei/l
Benzină Premium 33300 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk) 33000 lei/l
Benzină Super Euroluk (98) 35000 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 37000 lei/l
Benzină fără plumb (95) 32600 lei/l
Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 32900 lei/l
Motorină 31300 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 33400 lei/l
Benzină Eco-Premium 33600 lei/l
Benzină Super 100 38400 lei/l
Euro-motorină 31500 lei/l
Super-motorină 33000 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 33100 lei/l
Benzină Euro 33100 lei/l
Benzină Eco 33400 lei/l
Benzină Top Premium (99+) 37000 lei/l
Motorină Super-Euro 32100 lei/l
Motorină Euro 31100 lei/l

Olandezii s-au confruntat și ei, fa fel ca românii, vinerea trecută. cu greva celor 3000 de angajați din sectorul feroviar. Cei mai afectați au fost cei care trebuiau să meargă la serviciu. în lipsa unui alt mijloc de transport au fost nevoiți să-și ia o zi liberă.
(Foto: EPA)

Denominare - orarul băncilor

Clara Păs______
clara.pas0lnformmedia.ra

” ewuc t »te; ::. i

Criza
petrolului

Trendul ascendent al valorii prețului petrolului înregistrat la bursele unde se tranzacționează „aurul negru" începe să îngrijoreze mediile de afaceri internaționale. Analiștii estimează că viitorul este sumbru, existând voci care spun că ne apropiem de momentul de criză ce a marcat anii '80 când prețul barilului de petrol a fost de circa 76 de dolari. La bursa de la New York, cotațiile au ajuns la un nou record de circa 59 de dolari pe baril. Țările exportatoare au anunțat majorări ale producției, dar vor fi ele capabile să oprească nebunia bursieră?Cert este faptul că la noi efectele nu se lasă așteptate. Prețurile combustibililor la pompă s-au majorat substanțial în ultima perioadă, iar declarațiile făcute de Dinu Patriciu cum că nu vom prinde luna decembrie și prețul benzinei va fi echivalentul în lei a unui euro, par a se adeveri.

M Ghișeele bancare, cu 
mici excepții, vor fi 
închise săptămâna 
viitoare timp de 4 zile.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Conform instrucțiunilor BNR, băncile comerciale nu vor lucra cu clienții în zilele de joi, 30 iunie, și vineri, 1 iulie, pentru a se putea ocupa exclusiv de operațiunile interne de adaptare a sistemelor informatice și conversie a sumelor aflate în conturi din lei vechi în lei noi, după cum a precizat Mugur Isărescu, guvernatorul

Băncii Centrale a României. Unele bănci și-au anunțat însă intenția de a lăsa deschise unele unități, dar numai pentru operațiuni simple, cum ar fi constituirea de depozite sau schimb valutar.
Plătiți ratele!Persoanele fizice care au de plătit rate, a căror scadență este în cele două zile menționate, simt sfătuiți să le achite până în 29 iunie, pentru ca ele să nu fie considerate restante. Firmele au fost informate asupra faptului că în zilele de joi și vineri nu vor putea efectua plăți de nici un fel, pentru că sistemul de plăți interbancare nu funcțio-

nează. Motiv pentru care cecurile în lei, care se doresc a fi încasate până în 29 iunie, trebuie depuse la băncile comerciale din vreme, mai precis până cel târziu în data de 27 iunie. De asemenea, angajatorii care au zile de plată a salariilor în data de 30 iunie vor trebui să stabilească o altă zi de achitare a drepturilor salariale.
Soarta depozitelorDepozitele la termen cu scadențe în cele două zile- se vor reînnoi pe perioade similare sau vor fi virate automat în conturi curente, în funcție de opțiunile exprimate de clienți la data constituirii lor.

Funcționarea sistemulu bancar urmează să reintre î: normal luni, 4 iulie, aceast fiind prima zi când un clier va primi lei noi la ghișeu unei bănci.

Mugur Isărescu

Practic orice scumpire a carburanților pornește „lanțul slăbiciunilor". Parcă aud deja informații de genul... „prețul pâinii se va majora cu X%", „cârnatul Trandafir și parizerul vor fi mai scumpe cu Y%", „o călătorie cu autobuzul va costa de mâine cu ...lei mai mult", în vreme ce curentul electric va intra ca un uragan în portmoneul sleit al românului. Și nu ne gândim la factura de căldură, pentru că încă nu ne... doare! Pentru moment.
Societatea Preț Variație

CentrulSpațial Kennedy aparținândNASA, din Cape Ca- neveral, statul american Florida, a scris istorie. Este considerat însă și punctul de atracție cel mai important al continentului american.
(Foto: EPA)
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Minciuni pe Internet
■ „Câștigați muncind 
acasă!" sau „Trimiteți 
cât mai multe e-mailuri 
la adresa...!"Deva (C.P.) - Cam așa sună anunțurile tot mai răspândite pe Internet și cărora mulți le cad pradă, atrași de promisiunile unor câștiguri ușoare. „Câștigați 250.000 de euro în patru luni!” Este unul dintre cele mai recente anunțuri care circulă pe Internet. Trebuie doar să cumpărați cărți în format electronic, pe

Navigare pe Internet

diverse teme. Fiecare dîntr ele costă 5 euro bucata, ia plata se face printr-o banc: virtuală sau trimițând bani la o adresă din Germania. Nu mai că riscați să rămâneți ș fără bani, și fără cărții plătite.
Navigare scumpăO altă modalitate de spe culare a naivității este navi garea, plătită pe Internet. V se cere să citiți reclame pi diverse site-uri sau să- tri miteți e-mailuri publicitare Scopul ascuns este de a men ține ridicată popularitate: site-urilor respective, ca s: atragă publicitate on-line. C: să nu fiți păcăliți, atenție 1: datele personale pe care h furnizați on-line. Nu puneți 1; dispoziția nimănui date per sonale fără să aflați ma multe despre cei care le soli cită și nu vă grăbiți să plătiț în avans diverse taxe.

închidere (lei/acț)(%)
1. SNPPETROM 4040 -0,49
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 12900 0
3. TLV 7550 +0,67
4. BRD oprit
5. IMPACT 3850 -0,26
6. AZOMUREȘ 2290 -4,58
7. ANTIBIOTICE IAȘI S850 0
8. ROM PETROL

RAFINARE (RRQ
771 +0,13

9. HABER 4300 +7,5
10. BCCARPATICA 4650 -1,06
11. DECEBAL 102 -2,86
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 21 iunie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.155 (3,6155) 29.566 (2,9566) 54.027 (5,4027)

lursal valutar practicat de Bincite Bîn Bawa
Valută euro dolar liră sterlină

CV G V C V
Banc Post 35.950 (3,5950) 36.450 (3,6450) 29.400 (2,9400) 29.950 (2,9950) 53.700 (5,3700) 54.700 (5,4700)
BRD 35.690 (3,5690) 36.490 (3,6490) 29.120 (2,9120) 29.970 (2,9970) 53.090 (5,3090) 54.730 (5,4730)
Banca Transilv. 35.880 (3,5880) 36.330 (3,6330) 29.369 (2,9369) 29.819 (2,9819) 53.573 (5,3573) 54.308 (5,4308)
Raiffeisen Bank 35.750 (3,5750) 36.350 (3,6350) 29.100 (2,9100) 29.800 (2.9800) 53.300 (5,3300) 54.300 (5,4300)

[ Cursul valutar practicat de casete de schimb valutar din Deva
Star Exchange 35.800 (3,5800) 36.000 (3,6000) 29.300 (2,9300) 29.800 (2,9800) 52.800 (5,2800) 54.500 (5,4500)
Herdan Exchange 35.800 (3,5800) 36.000 (3,6000) 29.600 (2,9600) 29.900 (2,9900)

mailto:clara.pas@informmedia.ro


marți, 21 iunie 2005
• Autori identificați. Polițiștii au stabilit că doi elevi, Răzvan V., de 16 ani, și Cătălin V., de 17 ani, ambii din Hunedoara, sunt autorii furtului comis la sfârșitul săptămânii trecute de la un grup de sportivi ai Clubului de Lupte Libere „Steaua" București. Prejudiciul fiind recuperat în proporție de 90%. (D.l.)
• Fără permis. Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara a informat că Iosif V., 29 de ani, din orașul Călan, a fost depistat conducând pe raza municipiului un autoturism marca DACIA 1310, fără a poseda permis de conducere. (D.l.)
• Evaziune fiscală. Aron S„ din Hunedoara, este cercetat pentru evaziune fiscală, în calitate de administrator al unei societăți comerciale în 2003, a efectuat înregistrări contabile eronate și nu a înregistrat, în totalitate, veniturile realizate, sustrăgându-se de la plata TVA, în sumă de 133 mii. lei, și a unui impozit pe profit de 182 mii. lei. (D.l.)

Coaliția - marcată de criză?

Daniel I. Iancu
daniel, iancu@informmedia.ro

A fi pădurar

■ Recentele declarații 
ale democratului Boc 
au iritat celelalte for
mațiuni politice.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Ultimatumul dat de Emil Boc celorlalți parteneri de guvernare, pentru urgentarea schimbării președinților celor două camere, a provocat reacții de nemulțumire în rândul UDMR și PC, în timp ce liderii PNL s-au abținut momentan de la comentarii. Ideea viitorului președinte al PD e aceea că schimbarea e foarte necesară, iar cine nu sprijină alianța va trece pe bancă, alături de PSD. Am încercat să aflăm care este opinia liderilor locali vizavi de posibilitatea declanșării unei crize în Coaliția de guvernare.
Doar o atenționareGheorghe Pogea, liderul filialei județene a PD, este optimist și nu consideră că

Petru Mărgineanfuncționarea Coaliției va fi afectată. „Nu cred că va fi o criză din acest punct de vedere. Declarațiile domnului Boc reprezintă o atenționare a celor care au uneori o atitudine relativ ambiguă față de anumite probleme. în ceea ce privește colaborarea la nivel județean, până acum nu au fost probleme și eu cred că nici nu vor fi”, a mai spus președintele democrat.
„Nu au altă soluție!”Vicepreședintele organizației județene a PNL, Dan Pricăjan, apreciază că situația

Gheorghe Pogea Dan Pricăjan

pădurar în Regia de azi (sau mai 
CJbine zis de ieri, dinainte de era porto

calie), aia care deținea pădurile naționale, nu 
cele luate cu japca și băgate de foștii și actu
alii proprietari prin tot felul de ocoale private, 
la gândiți-vă numai cum v-ar sta ferchezuiți și 
împopoțonați la patru ace. De fapt la unu' 
singur, dar ac de cravată frate. De două mi
lioane de lei bucata și înfipt țeapăn într-o cra
vată de cinci. Totul asortat cu cizme de cau
ciuc cu bombeu musai metalic (preț unitar/ 
buc. = 1,5 mii. lei) și costume de fasoane 
(pardon, fasonator!) cât trei salarii medii pe 
lună. Singura mea nedumerire e la ce-or fi 
folosit măștile ălea de gaze? S-o fi stricat aerul 
și prin păduri...Pesemne însă că invidia l-a ros până la os 

pe mai marele Flutur de la agricultură, 
de s-a apucat să-i despuie pe bieții pădurari 

de lux de obiectele cele mai de preț ale exis
tenței și garderobei lor de zi cu zi. Ba mai 
mult, zilele trecute pe unii a asmuțit și PNA- 
ul, pentru simplu motiv că cică bulendrele 
respective nici măcar nu valorau cât a plătit 
RNP-ul pe ele. Da' ce, ăsta-i motiv? Nici 
butucii noduroși pe care-i cumpără țăranii de 
la RNP nu valorează cât dau ei, adică plătesc 
brad neaoș la preț de mahon african. Și chiar 

dacă nu-i corect, pentru asta nu-i arestează 
nimeni pe țărani! Și-atunci de ce oare se fac 
asemenea abuzuri cu pădurarii de rang înalt? 
Că vorba aia, dacă n-ar fi uscături, pădurea n- 
ar mai fi pădure. Ci parc dendrologic!

Țn ultima perioadă s- la dovedit a fi foarte activă și acest lucru nu face decât să ne bucure. Ar fi foarte bine dacă justiția și poliția ar colabora mai mult și pe cei arestați de poliție i- am vedea în cel mai scurt timp și condamnați.
Elena David, 
Deva

Senator hunedorean la 
Parlamentul Europei

Deva (M.S.) - Senatorul hunedorean Viorel Duca (PRM) va reprezenta partidul din care face parte în Parlamentul European, a anunțat ieri, într-o conferință de presă, președintele organizației județene PRM Hunedoara, Mircea Nedelcu. Senatorul Duca a rămas singurul parlamentar al PRM Hunedoara, după plecarea din partid a deputatului Liviu Almășan. Acest fapt nu a afectat organizațiile din teritoriu, a adăugat președintele PRM Hunedoara.
MQHEMȚK Wfl" . I
• Prefectura Județului Hunedoara:
Dan Pricăjan. subprefect 10 00-13.00
• Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara:
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJH 12.00-14.00
• Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12 00
• Primăria Municipiului Orăștie:
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00
• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției
Municipiului Hunedoara 10.00-12.00
• Poliția Municipiului Deva:
Nu are program de audiențe
• Poliția Municipiului Petroșani:
Nu are program de audiențe

va fi rezolvată în cele din urmă în mod amiabil. El a precizat că „nu va fi nici o criză, pentru că vor lua măsurile care se impun. Dar trebuie să se decidă odată de partea cui sunt: ori cu PSD- ul, ori cu Coaliția. Nu se poate să fii când cu unii, când cu alții. Lucrurile se vor rezolva, pentru că nu au altă soluție”.
împotriva monopolului„Noi suntem categoric împotriva monopolului politic și am demonstrat acest lucru de 15 ani. Cred că nimeni nu

dorește să ajungem ca o țar sud-americană, de’aceea luț tăm împotriva oricărui tip d monopol. Referitor la cei do președinți de camere din Pai lamentul României, dacă ni s vor aduce dovezi că ai întârziat înaintarea anumito proiecte de legi vom fi d acord cu schimbarea lor. Faț tul că domnul Emil Boc : făcut asemenea declarați public e o dovadă că acel Cor siliu de Coordonare a Coaliției nu funcționează”, ne a declarat Petru Mărginean președintele Partidului Con servator, filiala Hunedoara.
credeți despre activitatea poliției hunedorene?

Sunt mulțumit deocamdată. Toată povestea cu prinderea marilor corupți ai județului nu ține doar de cât de bine lucrează poliția. Dacă justiția nu-și face meseria și nu-i acuză, în două-trei săptămâni îi vom vedea liberi.
Dumitru, 
Deva

Prostituție pe 10 euro
Orăștie (M.S.) - O tânără de 19 ani, din Orăștie, a fost prinsă în flagrant de polițiști în timp ce întreținea raporturi sexuale cu un cetățean străin, contra sumei de 10 euro, a anunțat IPJ Hunedoara. într-o situație similară a mai fost depistată o femeie de 27 de ani, din Gugir, care

Poliția a început să fie destul de vizibilă în peisajul cotidian, ceea ce pentru mine este un lucru îmbucurător. Dar nu este suficient ca poliția să-i aresteze pe cei care încalcă legile, justiția trebuie să-i și condamne.
Daniela, 
Deva

practica „meseria” în zona Simeriei.Ea a fost surprinsă în timp ce atrăgea conducătorii auto, în vederea practicării de raporturi sexuale contra unor sume de bani. Ambele tinere sunt cercetate acum pentru săvârșirea infracțiunii de prostituție.
Jandarmii la toi... estival
■ Angajații Postului de 
Jandarmi din Geoagiu- 
Băi au îmbrăcat ieri 
noile ținute.

Geoagiu-Băi (D.L) - Acestea au fost concepute special pentru sezonul estival. Cele două tipuri de ținută vor fi purtate în funcție de temperaturile verii. Pentru zilele călduroase, cei opt jandarmi care asigură ordinea publică în stațiunea balneară vor îmbrăca pantaloni scurți, tricou, șapcă, sandale și ochelari de soare, în timp ce în zilele mai răcoroase vor apela la pantaloni lungi, cămașă cu mânecă scurtă, șapcă și bocanci. „Este o idee care se aplică la nivel național și e cu atât mai bine venită cu cât jandarmii execută misiuni și în interiorul ștrandului sau în alte

Azone mai fierbinți. Ei participă și la alte misiuni specifice, cum ar fi împiedicarea furtului de material lemnos în zonă”, a precizat ofițerul cu relații publice al Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, lt. Petru Nechita. La ora actuală, în județ există patru posturi de jandarmi, pe lângă cel din Geoagiu-Băi, mai funcționând încă trei, la Straja, Parâng și Câmpul lui Neag.

Lt. Petru Nechita

Nu mă pentru ca cunosc care oCert este pasăre pe piere și toți cei care au greșit trebuie să plătească, iar poliția trebuie să se ocupe de prinderea infractorilor.
lOAN Albu, 
Deva

Poartecred că de data aceasta vor fi doar niște arestări și atât. Poliția și justiția trebuie să colaboreze și să-i pedepsească pe cei care încalcă legile pentru că numai așa populația va începe să aibă încredere în aceste instituții. 
LUMINIțA, 

Deva

• Cuvântul Liber a lansat avalanșa premiilor de vară!•Pregătește-te să petreci alături de persoana iubită un
minunat sejur pe litoralul românesc al Mării Negre.•Urmărește promoția în ziarul familiei tale!

(CONCURS)

mailto:iancu@informmedia.ro
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Cioncan, star în Italia

• Stadion Jiul. Alin Simota, patronul nou- promovatei în Divizia A, Jiul Petroșani, ne-a declarat recent că se lucrează la un teren de antrenament cu gazon artificial și dotat cu nocturnă. Infrastructura este deja realizată, iar în aproximativ trei luni, pe teren se va putea juca la standarde normale. (V.N.)
• Satisfacție. Selecționerul Zico și-a exprimat satisfacția față de faptul că reprezentativa Japoniei a reușit să învingă naționala Greciei, campioană europeană la fotbal. Victoria japonezilor, cu 1-0, a fost înregistrată în Grupa B a Cupei Confederațiilor, care se desfășoară în prezent în Germania. (V.N.)

■ Atleta e mulțumită 
de rezultatul de la Flo
rența, dar supărată pe 
CS Siderurgica.

ClPRIAN MARINUț__________________
ciprian.marinut0informniedla.ro

Deva - Maria Cioncan a fost vedeta echipei de atletism a României, ieri, la sosirea în țară a lotului care ne-a reprezentat la Florența la concursul contând pentru Superliga Europei. Aflată la primul concurs oficial din acest an, Maria a contribuit decisiv la obținerea locului șase care a asigurat menținerea României în elita Europei, fiind astfel atleta cheie a delegației tricolore. Cioncan a obținut cele mai multe puncte pentru

echipă (18 din 85), prin câștigarea cursei de 800 metri și ocuparea locului secund la 1.500 metri.
Supărată pe HunedoaraContactat telefonic imediat după aterizarea pe Aeroportul Otopeni, antrenorul Măriei, W—....... ...........Afona și-a adus 
un aport 
substanțial la 
zestrea de puncte 
a României
Ștefan Beregszaszy,
ANTRENOR

Ștefan Beregszaszy, era foarte mulțumit de rezultatele elevei sale. „A demonstrat că e foarte bine pregătită și dacă nu

comitea o mică eroare tactică putea câștiga chiar și la 1500 metri”, preciza Beregszaszy. Declarația Măriei, obținută de asemenea, imediat după sosirea în țară, oscila între bucuria rezultatului și supărarea pe Hunedoara. „M-am bucurat mult după victoria la 800 metri. Nu aveam <nsă voie să nu fiu prima la 1500, dar am greșit că am acceptat ritmul slab în care s-a alergat după start și că nu m-am desprins de pluton. Oricum sunt mulțumită de rezultat și cred că mi-am făcut bine datoria. în privința CS Siderurgica Hunedoara mă deranjează dezinteresul și atitudinea care o au față de mine și antrenor în contextul în care noi am reprezentat clubul cu onoare”, afirma Cioncan. Maria Cioncan

Mihai Leu, mulțumit ca 
a terminat cursa

Deva (C.M.) - Raliul „Mobil 1”, a III -a etapă a Campionatului Național de Raliuri, disputat la finalul săptămânii la Cluj, a însemnat pentru pilotul hunedorean Mihai Leu prima cursă din acest sezon în care nu a abandonat. Fără inspirație în opțiuni și cu numeroase probleme tehnice, Leu s-a clasat doar pe șapte și chiar dacă locul nu l-a încântat, fostul campion era mulțumit că a terminat în sfârșit o cursă cu noua mașină, Mitshubishi Lancer EVO. „în prima zi am riscat și am mers cu cauciucuri de uscat și a venit ploaia. A doua zi am avut probleme cu un contact care întrerupea și ne afecta rularea, iar pe ultimele șase probe speciale am rămas fără vitezele întâi, și a doua, motive pentru care am pierdut timp prețios. Sper ca până la următoarea etapă care se va desfășura la Deva și Hunedoara în perioada 8-9 iulie să finisăm reglajele la mașină și să ne batem pentru podium”, preciza Leu.

Mihai Leu (pnm-plan)

CFR Marmosim Simeria, 
campioană județeană

Deva (V.N.) - Odată cu etapa a 26-a s-a încheiat și Campionatul Județean de fotbal. Merituoasa câștigătoare este CFR Marmosim Simeria II, care a încheiat întrecerea cu 60 de puncte, un avans de 10 puncte față de următoarea clasată. De remarcat golaverajul foarte bun al liderului: a marcat 105 zoluri și a primit doar 24. La nivelul campionatului însă, cele mai puține goluri le-a primit Casino Ilia - 21. La polul opus, AS Boșorod și Unirea Zam, ultimele clasate, au reușit să adune amândouă 27 de puncte (13, respectiv 14) și să primească, tot amândouă, 152 de goluri. Iată și echipa campioană județeană, antrenată de Ion Bădoi: Andrei, Duma, Lăcătuș, Banc, Mariș, Duma O., Ormenișan, Buta, Dămăcuș, Furdean, Beja, Talpoș, Jușă, Bodec, Istrate, Botezat, Vladu, Șoș.
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Rezultatele etapei a 26-a, 19 iunie: Cerna Lunca Cernii - 
Gloria Bretea Română 3 - 2; Goanță Ghelari - Unirea Zam 
0 - 3; Viitorul Păclișa - Victoria Dobra 0-2; CFR Marmosim 
Simeria - Sîntămăria Orlea 3 - 0 (neprezentare); Straiul Sime- 

■ ‘ ria - Știința lancu de Hunedoara 4 -1; AS Boșorod - Zaran- 
W dul Crișcior 0 - 3; Casino Ilia a stat.

Clasamentul (provizoriu încă)
1. CFR Marmosim 24 19 3 2 105-24 60

7, Gloria Bretea 24 10 5 9 50-42 35

2. Casino Illa 23 15 5 4 73-21 50
3. Streiul Simeria 23 14 4 5 65-38 46
4. Sîntămăria Orlea 24 13 1 10 66-50 40
5. Zarandul Crișcior 24 12 4 8 43-56 40
6. Victoria Dobra 24 9 9 6 62-53 36
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8. Știința lancu Hd. 24 8 6 10 40-52 30
9. Viitorul Păciișa 23 8 4 11 40-49 28
10. Goanță Ghelari 23 6 4 13 32-56 22
11. Cerna Lunca C. 23 6 3 14 51-89 21
12. Unirea Zam 22 4 2 16 30-74 14

Un zâmbet „floral" Concurenta etaiându-și suplețea și mobilitatea obținute prin sport în costum de baie

„Nu am figuri în cap, cum crede lumea"
■ Carmen e sufletistă 
și veselă, nu cu nasul 
pe sus cum o cred cei 
care nu o cunosc bine.

ClPRIAN IVlARINUț__________________
cipr1an.marlnut0infornimedla.ro

Deva - Etapa a IV-a a campionatului de frumusețe „Miss Sport” are în prim-plan o vicecampioană mondială la sport aerobic care, fericită coincidență, chiar azi își aniversează ziua de naștere. Simona Carmen Oltean este din Cluj, practică gimnastica la Deva din 1998 și este componentă a lotului național de junioare cu care va participa în octombrie la Campionatul European din Portugalia.
CUVÂNTUL LIBER: Ce avan

taje are o persoană care 
practică sportul?

Carmen Oltean: Sportivii sunt mâi puternici și trec mai ușor peste necazuri, întrucât în competiții învață și să piardă nu doar să câștige. în plus, au o minte mai deschisă și comu

nică mai ușor, deoarece cunosc foarte mulți oameni.
C.L: Care a fost cea mai 

mare provocare pe plan 
profesional?

S.C.O.: Pregătirea pentru Campionatele Mondiale din 2004 la care am câștigat medalia de argint la trio. Am muncit 5-6 ore pe zi pentru a ne sincroniza perfect, iar în concurs am fost întrecute doar de Rusia, învingând echipe de top precum Italia, Franța sau Germania.
C.L: Care sunt calitățile 

tale?S.C.O.: Sunt puternică,veselă și prietenoasă. Trec ușor peste greutăți. îmi place să ajut oamenii, iar unii vin la mine și îmi povestesc necazurile și eu le ofer măcar un sfat bun și consolare dacă nu pot mai mult. Unii însă care nu mă cunosc prea bine cred că am figuri în cap, din cauza privirii și felului meu de a vorbi. Nu e adevărat, e doar o atitudine pe care trebuie să o am pe scenă și care

din reflex o afișez și în viața de zi cu zi. C.L: Ce crezi că ar trebui 
făcut pentru o lume mai 
bună? '

C.L: Ce te deranjează la 
persoana ta?S.C.O.: Mi-aș dorit să fiu mai înaltă și să mă pot abține să le zic tuturor verde în față ce mă deranjează. Dar într-un fel e bine să te descarci și să nu pui la inimă toate supărările.

C.L: Ești o bună 
gospodină?S.C.O.: Nu sunt prea talentată în domeniu, dar este

S.C.O.: E greu de dat un răspuns pe care să nu-1 mai fi auzit și de la altcineva. Gred însă că doar acordând facilități și șanse egale tinerilor lumea s-ar putea schimba în bine.
C.L: Ce calități crezi că 

are bărbatul ideal?S.C.O.: Nu am întâlnit încă băiatul visurilor mele. îmi doresc ca el să fie frumossuficient timp să învăț, deștept și iubii
Simona Carmen Oltean

Data și locul nașterii: 21 iunie 1988, 
Cluj

Club: CSS Cetate Deva, secția gimnas
tică aerobică

Palmares: vicecampioană mondială la 
junioare în 2004, vicecampioană 
naționala în 2002, 2003, și 2004; com
ponentă a lotului național de junioare. 

Pasiuni: călătoriile, muzica, dansul.

Ia CUVÂ|® și câștigi premii atractive!• Concursul Miss Sport CL se desfășoară în perioada 14 iunie - 15 iulie, în fiecare marți, joi și sâmbătă, în Paginile Sport vom publica interviuri, i- lustrate cu fotografii adecvate cu sportivele invitate să participe la concurs.După ce ați „descoperit” secretele participantelor și le-ați „savurat” look-ul, votați, dând note de la unu la zece. Prin însumarea notelor oferite de cititori vom stabili clasamentul concursului Miss Sport CL.

• Cititorii care vor vota, trimițând minimum opt din cele 12 taloane pe care le vom publica, vor putea câștiga prin tragere la sorți un telefon mobil și multe alte premii surpriză.• Puteți aduce talonul la redacție sau să-l trimiteți prin poștă la adresa: Redacția ziarului „Cuvântul liber", C.P. 3, O.P. 1, Deva.• Extragerea norocoșilor va avea loc vineri 15 iulie, în cadrul festivității de premiere.
.............. . ....... ............... .. ....................... ...7................. ........

Talon de concurs - 21 Iunie 2005
Nume______________________________Prenume.
Adresă_______________________________________
Telefon______________________________ E-mail.
Numele concurentei_________________________
Nota acordată concurentei:________________ JURNAL CUVÂNTUL

ciprian.marinut0informniedla.ro
cipr1an.marlnut0infornimedla.ro
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■ •vvvvvvy• Numire. Sud-africanul Etienne de Villier, din Africa de Sqd, om de afaceri în vârstă de 55 de ani, care locuiește la Londra, a fost numit președinte al Asociației jucătorilor profesioniști de tenis (ATP), în locul americanului Mark Miles (foto).(MF)• 3-2. San Antonio Spurs a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 96 - 95, formația Detroit Pistons, în meciul cinci al finalei ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), care se dispută după sistemul „cel mai bun din 7 meciuri".(MF)

Monoposturile Renault nu au concurat duminică.

FOSTER'S

FOSTER’S FOSTER’S j

Atmosferă sobră pe podiumul cursei de la Indianapolis.

FOSTER’S
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Campioană europeană
Blackbum (MF) - Echipa națională a Germaniei a câștigat Campionatul European de fotbal feminin din 2005, după ce a învins, duminică, în finală, cu scorul de 3 ■ 1 (2 ■ 1), reprezentativa similară a Norvegiei, într- un meci disputat la Blackburn (Anglia). Golurile reprezentativei Germaniei au fost înscrise de Mittag '22, Lingor '24 și Prinz (63), în timp ce Norvegia a punctat prin Mel- lgren '41. Germania a câștigat titlul european la fotbal feminin pentru a patra oară consecutiv, după victoriile din 1995, 1997 și 2001. Norvegia a disputat în acest an cea de- a cincea finală europeană, dintre care a câștigat două, la edițiile din 1987 și 1993.

Revoluție de catifea in Formula 1
5

Austria - Slovacia 24-31 (25-19)

HANDBAL - PLAY-OFF
CE Masculin

25-35 (ta tur 26-25)
Suedia - Polon» 26-32 (33-28)
Islanda - Belarbs 34-31 133-24)

■ Norvegia - Bosnia Herțeqovina 27-27 (36-23)
Israel - Franța 19-28 (18-35)
Cehia - Portugalia 24-32(28-27)
•Gteda - Ucraina 21-22 (26-25) ..
Lituania - Spania 23-33 (25-25)
Macedonia - Ungaria 25-36 (29-32)

■ Michelin își cere 
scuze, dar consideră că 
a luat o decizie respon
sabilă duminică.

Liviu Gordea_________________
livlu.gordeafflnformmedla.ro

Indianapolis - Patronul Formulei 1, Bernie Ecclestone, învinuiește firma producătoare de pneuri Michelin pentru cele întâmplate la Marele Premiu al Statelor Unite, cursă în care au luat startul doar monoposturile echipelor Ferrari, Jordan și Minardi. Ecclestone a subliniat că situația creată prin faptul că mașinile celor șapte echipe ce folosesc pneuri Michelin nu au luat startul pe circuitul de la Indianapolis „nu avantajează
Turneu/ fina/ a/ Camp/dnafu/u/ European de handha/ mas? 
culm va avea toc to Elveția, to perioada 26 ianuarie - 5 
februarie 2006..

CM feminin
Cehia - România_____________ 21-27(29-37)
Suedia - Croația___________ '____  26-33 (30-26)
Azerbaidjan - Austria___________  19-38(28-32)
Olanda - Spania___________ ______ _ ai-38 (24:25)
Macedonia - Serbia Munteneqrti ' 21-22 (30-28)
Belarus - Ucraina ______________________28-35 (17-29)
Polonia - Germania________________ 25-31 (40-30)
Portugalia - fiSSâ 23-30 (28-26)

Victor Hănescu este cel mai bine clasat jucător român în ierarhia ATP.

Turneu/ fina/ a/ Gwpfonatu/u/ Mondial de handbal femi
nin va avea Mi Mia, Jh perioada 5-/8 decembrie 2005.

1BIIH - CLASAMENT WH
1. (1) Lindsay Davenport (SUA) S.2Mp
2. (2) Marla Șarapova (Rusia) OJȘp
3. Amelie Mauresmo (Franță) 4.208p
4. (4) Serena Williams (SUA) 3.781 p
B. (D Elena. MamMMtiMtoi 3.087p
6. (5) Svetlana fcnepva (Rusia) 3.075p
7. *7) Justine Henin-Hardenne (Belgia) B.O®tp
8. (8) Nauta Pștrova (Rusia) 2.6l0p
9. (9) Alicia Moffk (Australia) *, 2.402p
10. (10) Anastasia Mâșkina (Rusia! 2.«Bp

Jucătorul de golf Tiger Woods rămâne cel mai bine plătit sportiv din lume, veniturile sale în perioada iunie 2004 - iunie 2005 ridicându-se la suma de 87 de milioane de dolari. (Foto: epa)

Patru români pe trei fronturi chael Llodra (finalist la Her- togenbosch) sau Sebastien Gros- jean (cap de serie numărul 9).
Dublu ineditPavel și Hănescu sunt parteneri în turneul de dublu, unde vor juca în turul I împotriva perechii croato-italiene, Ivan Ljubicic/Uros Vico.România nu este reprezentată în turneul feminin de simplu, însă două sportive din țara noastră sunt prezente pe tabloul de dublu: Andreea Vane, alături de cehoai- ca Eva Binerova, și Edina Gallovits, care face pereche cu jucătoarea americană de tenis Angela Haynes.

■ Hănescu face pere
che cu Pavel pentru 
prima dată la un tur
neu de Mare Șlem.

Wimbledon (L.G.) - Al treilea turneu de Mare Șlem al anului a debutat ieri, în capitala Angliei. Țara noastră este reprezentată la a 119-a ediție a Wimbledonului de patru sportivi, care vor concura în cadrul a trei probe. Dacă Andrei Pavel și Victor Hănescu vor evolua atât la simplu, cât și la dublu (unde fac în premieră pereche într-un turneu de Grand Slam), Andreea Vane și Edina Gallovits vor
Jucătorii brazilieni au obosit

Frankftirt (MF) - Selecționerul Carlos Alberto Parreira a declarat, după înfrângerea Braziliei în fața Mexicului, scor 0 - 1; în grupa B a Cupei Confederațiilor, că mulți dintre jucătorii săi sunt obosiți și a precizat că va face schimbări în echipă pentru meciul cu Japonia. „Noi îi aveam pe Robinho, Adriano și Kaka, dar în pofida abilității lor, a fost foarte greu să-și facă jocul în contextul în care în apărarea adversă erau nouă jucători. Mulți dintre jucătorii noștri erau obosiți. Va tre

nici una din cele două părți”, ba, mai mult, poate afecta atât imaginea Formulei 1, cât și pe cea a firmei Michelin și viitorul acesteia în sport. Francezii și-au cerut public scuze pentru faptul că a hotărât, împreună cu reprezentanții Toyota, Renault, McLaren-Mercedes, BAR-Honda, Sau- ber-Petronas, Williams-BMW și Red Bull-Cosworth, ca pilo- ții acestora să nu concureze la Marele Premiu al Statelor Unite din motive de securitate, însă consideră că a luat o decizie responsabilă. „Am încercat să rezolvăm problema și am făcut recomandări federației pentru ca Marele Premiu să aibă loc. Aceste recomandări, care au fost susținute de toate echipele partenere, dar și de echipele care 

evolua doar în competiția feminină de dublu, având însă partenere diferite.Andrei Pavel va evolua în actul inaugural al competiției de simplu împotriva croatului Roko Karanusic, jucător care a depășit trei tururi în calificări pentru a pătrunde pe tabloul principal. Dacă va trece de Karanusic, Pavel va juca pentru un loc în turul trei cu învingătorul disputei dintre cehul Bohdan Ulihrach și suedezul Thomas Johansson (favorit 12). Victor Hănescu îl întâlnește astăzi pe danezul Kenneth Carlsen, iar posibilul adversar din turul secund va fi un francez: Mi- 
bui să fac trei sau patru schimbări pentru meciul cu Japonia. în pofida înfrângerii noi avem conștiința împăcată, deoarece am avut multe ocazii, insă apărarea mexicană era solidă. Acum trebuie să ne gândim la meciul cu Japonia, înainte de un potențial adversar în semifinale”, a spus Parreira. Selecționerul mexicanilor, Ricardo Lavolpe, a afirmat că este mulțumit de succesul în fața Braziliei, în contextul în care în octombrie se împlinesc trei ani de când antrenează echipa Mexicului. 

nu folosesc pneurile noastre, nu au fost agreate de federație”, a precizat Henry-Babiaud, adjunctul directorului de competiții din cadrul Michelin.
Un singur câștigătorîn urma celor 18 puncte obținute în cursa de la Indianapolis, scuderia Ferrari a intrat în lupta pentru titlul mondial al constructorilor. Grație victoriei lui Michael Schumacher și locului doi ocupat de Rubens Barrichello, gruparea din Maranello a acumulat 63 de puncte și a urcat pe locul al treilea în clasamentul constructorilor, la egalitate cu echipa McLaren- Mercedes. Scuderia are acum numai 13 puncte mai puțin decât Renault, care ocupă prima poziție. în clasamentul pi- 

Mexicanii s-au impus în fața brazilienilor. (Foto: EPA)

loților, Michael Schumache a făcut un salt importan ajungând pe locul trei, la tre puncte în spatele finlandezi lui Kimi Raikkonen, aflat p doi, și la 25 de puncte de lidt rul Fernando Alonso.
CLASAMENT* j

Riloți:
1. Fernando Alonso 59p
2. Kimi Râikkonen 37p
3. Michael Schumache 34p
4. Rubens Barrichello 29p
5. Jarno Trulli
6. Nick Heidfeld 25p

Const; uctori:
1. Renault 76p
2. McLaren Mercedes 63p
2. Ferrari 63p
if. Toyota 47p
4. Wffliams-BMW 47p
6. Red Bull-Cosworth w

Diminuarea 
salariilor

Berlin (MF) - Președintele FIFA, Joseph Blatter, s-a pronunțat în favoarea reducerii salariilor jucătorilor de fotbal. „Atunci când cluburile dispun de mijloacele necesare de plată, totul este în regulă. însă, nu trebuie să se îndatoreze pentru a plăti salariile jucătorilor”, a declarat Blatj țer într-un interviu acordat publicației Kicker. „Cluburile trebuie să-și pregătească politica financiară în așa fel încât să nu dea mai mult decât primesc”, a afirmat Blatter, intervievat alături de Franz Beckenbauer, președintele Comitetului de Organizare a CM- 2006. Cei doi nu au dorit să răspundă la întrebarea privind o eventuală succesiune Blatter/Beckenbauer în fruntea FIFA, Blatter mulțumindu-se să-și exprime satisfacția pentru faptul că „foști jucători, antrenori și arbitri își asumă responsabilitatea în conducerea fotbalului”. La rândul său, Franz Beckenbauer a menționat, în glumă, anul 2025 pentru a-i urma lui Blatter la conducerea FIFA.

livlu.gordeafflnformmedla.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră cărnii, 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 Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• zona Dada,ocupabilă imediat, preț480 mii. lei, 
neg., tel. 219470. (Multiprima)

• dec, complet mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă două tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et. 1, Dorobanți, vedere la bulevard, Preț 
21.000 euro, Tel. 0745.411.449. (Agenția imo
biliară Nr. 1)

• zonă ultracentrală, dec., balcon, lavabil, 
instalații sanitare și electrice noi, apometre, gaz
• 2 focuri, repartitoare, preț 870 mii. lei, neg., tel. 
231212,0740/013971. (Garant-Consul ting)

• zona Dada, balcon, repartitoare, apometre, et 
intermediar, preț 550 mii. lei, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant-Consulting)

• zona Mărăsti, parter, contorizări, confort 1, 
preț800 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 Kogălniceanu, 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 I 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 Mărăsti, dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 
3000)
• zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

• dec spesie, faianță zona Dacia, preț 450 mii. 
lei. neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)
• neamenajată, zona Dacia preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)

• decomandată suprafață foarte mare, gresie, 
faianță geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. neg. Tel. 0722/624091,0720/ 
062014. (Casa Grande)

• semidec, parchet faianță gresie, 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 Vis)

• zona Kogălnkanu, 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)
• dec, etaj 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț330 mii. 
lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 0720/387896. 
(CasaBetania)

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

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

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, Sir. 

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

0724/288224.
(25087)

• 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 preț395 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, convector + boiler,preț320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Dunăreă etaj 4, izolat 
azbociment apometre, gresie, faianță ușă nouă 
jaluzele exterioare, preț 320 mii. lei, neg. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)

• kt Hunedoara, zona Parâng, convertor, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, neg. Tel. 0724/379.377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunărea 480 milioane, neg. Tel. 
718706, 0745/354575, (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tei. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• urgent In zonele Dacia Avram lancu, Mă- 
răști.ul Nou, tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta 
Nora) ,
• urgent dec, zonă centrală plata pe loc, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

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 modeme, 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)
• zonaTeBor,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. (Multiprima)

• zona Dada, etaj intermediar, gresie, faianță, 
parchet gaz două focuri, preț 610 nflil. lei, neg., 
tel. 219470. (Multiprima)
• zona Dada, et. 3, 2 holuri, gresie, parchet 
laminat liber, 640 mii. lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Poiția 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 la, dec, et. 2, 52 mp, stare bună 
contorizări, beci, preț 1,3 mid. lei, neg., tel. 
0740/173103.230324. (Mimason)

• zona Astoria, sdec, parter, neamenajat, preț 
650 mii. lei, neg, tel. 0740/173103, 230324. 
(Mimason)
• zonaMArmatei.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, preț 900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 
milioane lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală 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-Consu Iting)
• zona Cioclovină semidec., contorizări, ocu
pabil imediat, preț 640 mii.- lei, tel. 224296, 
0788/361782. (Garant-Consulting)
• zona L Creangă dec., contorizări, fără îmbu
nătățiri, etaj bun, preț 1,100 mid. lei, tel. 224296, 
0788/361782. (Garant-Consulting)
• zona L Maniu, dea, balcon, apometre, et. 2/4, 
preț 12 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, tei. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
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• Zamfirescu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandate, living, bucătărie, superame
najat, parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet, gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30,000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Aleea Crișulul 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 i ntreținut, Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
• etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona 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, preț520 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. ocwaDil imediat, preț fogrtț bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imcbî Ella)

• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre. repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodem, 
parțial mobilat merită văzut, preț 1.250 mid. lei, 
neg. Tel. 0722-566938, 0745653531. (Ag. Imob. 
Ella)
• în 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, ocupaDil 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 Straiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt preț450 
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)
• irgent, 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)
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• 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. (Temporis)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită preț 1,2 mid. lei, neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)

• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet, merită văzut, 
preț 770 mii. lei, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• zona Liliacului decomandate, amenajat 
recent contorizări, parchet, ocupabil imediat, 
preț 1,030 mid. lei. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• 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 Kogălniceanu, in circuit etaj intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță preț 1,1 mia. 
lei. Tel. 0745/666447. 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• zonă centrailă, 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)
• decomandate, Liliacului, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)

• semidecomandate, Micro 6, etaj 1, 2 focuri, 
gaz, parchet preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, parter înalt amenajări 
interioare, centrală termică, preț 700 milioane 
lei. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 milioane lei. 
Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• semidecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, neg. Tel. 
0741/130438. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Cantină etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică instalații noi, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 0724/379377. (Profil 
Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Gării, parchet, gresie, 
faianță ușa 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 boilen preț 275mil. lei. neg. TeL Z47798,. 
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. Dina 
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 Bum 1 etaj 2, centrală 640 mii., neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Bucegi, 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 Ariima, 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)
• în 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)
• 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, parterînaft, balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, centrală 
termică parchet stejar, preț 1280 mii. lei neg., 
urgent! Tel. 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• urgent, dea, zona piața centrală centrală 
termică balcon închis, parchet 78 mp, ocupabil 
imediat, preț 1,25 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona piață bloc cărămidă parchet apometre, 
1,23 mid. lei, urgent, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• dea, 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 piață, bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I- Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă, parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță st 80 mp, preț 15 mid, lei. 
Tel. 211587, 0723/660160, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tămplărie 
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)

ACUM POȚI TRIMITE 
ANUNȚURI ȘI PRIN SMS!
TELEFON: 0720/400 555
(tarif normal)

cuvîțSB

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

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mit 
iar mii = M)

01 ■ Vând ap. 1 cameră

02 - Cumpăr ap. 1 cameră

03 ■ Vând ap. 2 camere

04 - Cumpăr ap. 2 camere

05 ■ Vând ap. 3 camere

06 ■ Cumpăr ap. 3 camere 

07 - Vând ap. 4 camere

08 - Cumpăr ap. 4 camere 

09 - Vând ap. 5, 6 camere

10 - Cumpăr ap, 5,6

camere
11 - Vând ap. la casă

12 ■ Cumpăr ap. la casă

13 - Vând case, vile

14 ■ Cumpăr case

15 - Vând case de vacantă

16 - Cumpăr case de vacanță

17 - Vând case la tară

18 - Cumpăr case la tară

19 - Vând garsoniere

20 - Cumpăr garsoniere

21 - Vând terenuri

22 - Cumpăr terenuri

23 ■ Vând locuri de veci

24 ■ Cumpăr locuri de veci

25 - Vând spatii comerciale ,

26 - Cumpăr spații comerciale

5. Tel., două puncte

27 - Vând alte imobile

28 - Cumpăr alte imobile

29 - Imobile chirii

30 - Imobile schimb

81 ■ Vând finanțe

32 - Cumpăr finanțe

33 - Asocieri

34 - Oferte împrumuturi

35 - Solicitări Împrumuturi

36 - Auto românești ■ 

Vânzări

37 - Auto străine - Vânzări

38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci

40 - Utilaje, unelte, industriale 

și agricole

41 ■ Moto-velo

42 ■ Piese, accesorii

43-Garaje

44 - Auto - Cumpărări

45 - Auto - Chirii

46 - Auto - Schimb

47 - Mobilier și interioare

48 - Televizoare

49 - Audio-video, antene și

instalații satelit

50 ■ Aparate foto șl telefonice

51 - Calculatoare și accesorii

• semidecomandate, bloc de 4 nivele, con; 
torizări, ocupabil imediat, preț 650 milioane Ier. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 13 
miliarde lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)
• decomandate, zonă centrală modificat con
torizări, parchet, gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, negociabil. 
Tel. 228540,0722-566938,0721-268668 (Ag. Imob. 
Ella)
• zona Dorobanți 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)
• zona Progresul bucătărie, baie, balcon, et 1, 
preț 1,380 mid. lei, , tel. 227542, 0741/154401.. 
(Garant-Consulting)
• zona Progresul gresie, faință parchet, conto
rizat total, preț 1,500 mid. lei, neg., tel. 219470. 
(Multiprima) i
• 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 Mârăști, preț 15 mid. lei, neg., tele
foane 235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa 
de Vis)
• semidecomandate, gresie, faianță modificări 
interioare, modernizat, contorizări, etaj inter
mediar, zona Gojdu, preț 15 mid. lei, neg., tele
foane 235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa 
de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Dada, decomandate, et. bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică Preț 820 
mii. lei, neg. Tel.0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zonă centrală dec., et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 1,4 mid. lei, tel. 206003, 
0745/159573. (Mimason)
• zona Zamfirescu, 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)
• ultracentral 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 1 raian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
• decomandate, ultracentral, 1 Decembrie, 
amenajat, gresie, faianță termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/19592S 
0726/269713. (Eurobusiness)

6. Prefix și număr 
de telefon

52 ■ îmbrăcăminte, încălță

minte, articole sport

53 - Materiale de 

construcții
54 - Bijuterii

55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste

56 - Electrocasnice
57 - Plante și animale, 

agroalimentare

58 ■ Medicamente, 

instrumente medicale
59 ■ Articole pentru copii

60 - Instrumente muzicale
61-Altele

62 ■ Pierderi

63-Citații
64 - Licitații

65 - Apeluri

Afi - TTmanîtim»

67 - Felicitări
68- Mulțumiri

69 - Matrimoniale
70 ■ Absolviri
71 - Solicitări servicii

72 - Prestări servicii
73 ■ Solicitări locuri de

muncă
74 - Oferte locuri de muncă



• etaj 1, zona Dunărea-gară, 825 mii. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• etaj 2, decomandate,Micro 5,Preț 620 mii. neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro t, modificat, 550 mii. neg. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală, 850 mii., 
neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)

• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală, multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)

• Transdvaniei, 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. (Sfii Imobiliare 
Hunedoara)
• Mfial Vrteazii 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 Troian, amenajat, două balcoane 
închise, convertor, preț 750 milioane lei. Tel. 
710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

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

• decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT, faian
ță, gresie, preț 880 mii. lei, neg. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri, preț 900 mii. lei, neg. Tel. 
0724/379377. (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)
• lagent, 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 Progresul, 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 
1500 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.lmob. 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 15 mid. lei, tel. 0741/1544012,227542. 
(Garant-Consulting)

• zona bdul Decebal, et. 4/7, neamenajat, preț 
1,6 mid. lei. Tel. 0745/666447, 0740/232043. 
(Rubin’s Home).

• zona Băleeocu, 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 văzut. Preț 47.000 euro, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• In Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)
• zona împăratul Traian, dec., cu garaj sub bloc, 
preț 1,9 mid. lei, neg. tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona împăratul Traian, et. 1, dec., 100 mp, 
termopan peste tot inclusiv balcon, mansardă 
preț 56.000 euro, tel. 0745/253413. (Mimason)
• zona unitatea militară dec., et. 1, bloc 
cărămidă 95 mp, stare bună 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 51.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, neg. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)

• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).

• zona CEC, centrală 2 balcoane. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel.710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Dunărea, etaj 1, multiple îmbu
nătățiri, 2 băl, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, neg. 
Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)

Vând case, vile (13)
• oferim spre vânzare case în Deva șl împre
jurimi, în zone șl la prețuri diferite. Tel. 211587, 

0745/253662. (Ag. Evrika)
• In 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 Ulcerai, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, baie, 
totul nou, lamelar, termopan, centrală termică 
instalații noi, gresie, faianță model nou, 
dormitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp, canalizare, gaz, apă curent, stil occi
dental, preț 57.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0727/744923. (Rubin's Home)

• fii 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 șl 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. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Cilugâreni, 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 sț 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 liaOOO 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+l, Hvtog 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+l, 4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garai, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228 0720/387898 (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, 58000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona central vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. neg. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara).

• trai camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• caii, 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)
• cai* 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 cen
trală, zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. Preț 
1,7 mid. lei, neg. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• foarte urgent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită, apă curentă, 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 135 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta
ment plus diferență în Deva sau Hunedoara. Tel. 
211587,0723/660160,0745/253662.(Ag. Evrika)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, li
vadă 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 camera, bale, 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)

• cai* In construcție, 2 etaje, si 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)
• 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 Tknpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț 900 
mii. lei, neg, tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)

• Deva, 2JM0 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

■ la S km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
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• 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 DN7, ST 3300, FS 50 mp, apă gaz, curent 
toate facilitățile, preț 24 euro/mp, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin'S Horne)
• 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 Zăvoi, ST 2000, FS 30 m, acces la drum, 
toate facilitățile, preț 25 euro/mp. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)

• zona Zivol, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• bl 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 15 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Prelungirea Vidcan, 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, partale 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 ON 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)

• 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)
• intra vfian, 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 Clndș, 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)

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

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și In județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? 

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

Vând spații comerciale (25)
• st -100 mp, zona Eminescu, vad bun. Preț 
40.000 euro. Posibil variante. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)
• st - 420 mp, zona Dacia, preț 65.000 euro. 
Posibil variante rate. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Telefoane 235208,0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000) '

• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer spre închiriere ap.2camere,Dacia, nemo
bilat, contorizări, etaj intermediar, preț 70 
euro/lună. Tel. 253588, 0722/624091. (Casa 
Grande) •
• ofer casă, 3 camere, zona Ceangăi, hol, baie, 
bucătărie, contorizări, mobilier nou, 2 garaje, 
curte, preț 400 euro/lună tel. 0745/253413, 
206003. (Mimason)
• ofer ap. 2 camere, zona bdul Decebal, dec., 
mobilat, contorizări, utilat, ocupabil din 20 iunie, 
preț 170 euro/lună tel. 0740/173103, 230324. 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere, sdec., et 2, complet mobilat, 
contorizări, 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 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 com-A 
pi et, preț 130 euro/lună tel. 0742/290024. (Prima- k 
Invest) ’
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
zona piață parter, 150 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentra închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată cu tv și baie, în Deva, preț 700.000 lei/zi, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• caut spațiu de închiriat, zona bdul Decebal sau 
1 Decembrie, ST 50 mp maxim, amenajat sau 
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. 1)

• garsonieră mobilată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală 
termică proprie, geamuri termopan, complet 
mobilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, 
mașină de spălat automată zona I. 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. Tel. 
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,ll| 
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, ia 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 46 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)Administratorul unic al SC METALCHIM SA Deva convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 07.07.2005, ora 11.00, la sediul societății din Deva, B-dul 22 Decembrie, bl. 4, parter, cu următoarea ordine de zi:k 1. Modificarea capitalului social conform O.G. nr.5/2005; r 2. Diverse.în situația în care nu sunt întrunite condițiile de prezență pentru prima convocare, ședința a doua va avea loc în data de 08.07.2005, ora 11.00, în același loc. (25372)

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

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNE
DOARA

COMUNICAT DE PRESA
Aplicația IS PA «Reabilitarea și Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și 

canalizare în Deva și Hunedoara» va pleca la Bruxelles
în data de 16 iunie 2005 a avut loc la București a noua sesiune a Comitetului de Monitorizare ISPA 

pentru România. Cu aceasta oca2ie. Consultantul SRP Schneider&Partner Inginieur - Consult Gmbh 
a depus la Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și la Delegația Uniunii Europene în România 
toate documentele contractuale: Planul general, Studiul de fezabilitate, Analiza financiară și 
economică, Studiul de impact asupra mediului.
Valoarea proiectului ISPA pentru Deva și Hunedoara este de 45,19 milioane de euro, din care 75% 
reprezintă partea nerambursabilă (contribuția UE) și 25% contribuția autorităților române.
După verificarea documentelor, urmează ca aplicația ISPA să fie trimisă la Bruxelles pentru aprobare 
până la sfârșitul lunii iunie. Răspunsul Comisiei Europene este așteptat până la începutul lunii septem
brie 2005.

Coordonator proiect ISPA 
vicepreședinte, 

Dorin Păran
Adresa pentru eventuale reclamați: sesizari.ispa.proiecte.mediu@cfaj.ansrt.ro

Uniunea Europeană acordă României expertiză și sprijin financiar in vederea pregătirii pentru aderare, 
prin programe specifice: Phare, Ispa ji Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională 
și sprijin pentru JMâfruri, până la investiții in infrastructura de medii și transport si dezvoltare rtraiâ 
Suma anuală totală a fondurilor neram bursa bile acordate României prin cete trei programe este in 
creștere, de la cca 660 de milioane de Ei>o in 2003, la peste un miliard de Euro in 2006. Gestionarea 
acestor fonduri este realizată de autorităWe române de resort sub coordonarea Ministerului Integrali

UNIUNEA EUROPEANĂ Eut°P<™ /25279I
Proiect finanțat de
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• chioșcul <le ziare de lângă 
Comtim:

• chioșcul de ziare din siaj ia 
de autobuz Orizont - Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția
Zamfirescu 13 ciul Decebal.

Anunț Gratuit
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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marți, 21 iunie 2005
Vând ap. 2 camere (03) Vând terenuri (21)

MIC*

• 2 apartamente a 2 camere, în comuna I la. preț 
negociabil, fără intermediari. Tel. 0724/523823 
sau 0254/282375, după ora 17.
• decomandate, 55 mp, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat, bine întreținut, zona 
Liliacului, preț 920 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/084616,234415.
• decomandate, btoc cărămidă, etaj 3, parchet 
stejar, 63 mp, balcon închis, interfon, uscătorie, 
preț M mid. lei. Tel. 0741/210056.
• decomandate, Deva, zona Piață, preț 680 
millbane lei, și garsonieră, zonă bună, amenajări 
interioare, 515 milioane lei. Tel. 0720/437889.
• decomandate, etaj 3, Deva, I. Corvin, 53 mp, 
bucătărie mare, parchet, gresie, faianță, balcon 
mare închis, baie cu geam, 2 cămări, 2 debarale, 
contorizări apă, gaz 2 focuri, preț 1,2 mid. lei, 
negociabil. Tel. 220025.
• decomandate, parter, singur pe nivel, curte 
interioară, sobe teracotă pe gaz, parchet, beci, 
ultracentral Deva Tel. 218660.

• Deva, cartier Dacia etaj 1, fără balcon, 
parchet, gresie, faianță lavabll, contorizări, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 228109,

• Deva, str. Eminescu, pentru spațiu comercial 
sau locuit/schimb cu garsoniera ■ apartament 2 
camere, în București. Tel. 0723/335189.
• Deva, zona Gării și garsonieră, urgent, sub 
prețul pieței. Tel. 0720/437889.
• urgent, Deva, zona piață, etaj 2, decomandate, 
parchet, contorizări, balcon, bloc cărămidă preț 
32.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004.
• urgent, semidecomandat*, etaj 3, suportă 
modificări, contorizări, Deva, str. Eminescu, bl.
42, vedere la stradă preț 690 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0745/302200.

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, str. T. Maiorescu, garaj sub bloc, uscă- 
torie-spălătorie, boxă eventual schimb cu simi
lar București, preț 59.000 euro. Tel. 0723/ 335189.

• 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.
• Hunedoara, zona gării, preț 750 milioane lei. 
Tel. 0723/770435.
• Slmerta, central, fără intermediari. Tel. 
0726/737953.
• Slmerta, zonă centrală Tel. 261013.

• acentral, n> lat complet, stil occidental, 
etaj 7, balcon închis, izolat etc,, preț 44000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/794788.
• urgent, decomandate, 2 balcoane, etaj 1, zonă 
centrală preț negociabil. Tel. 228615.

■ L200 intravilan, grădină 20x60 mp, în locali
tatea Totești ■ Hațeg, lângă școală preț 12.000 
lei mp, negociabil, acte în regulă Tel. 212272, 

0723/732560.
• 24700 mp teren extravilan pentru agricultură 
și 6,000 mp teren pentru construcție sau agri
cultură ambele localitatea Totești ■ Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560.
• arabi 5000 mp în satul Mintia, preț 5 euro/mp, 
negociabil. Tel, 0721/552239.
• Deva, 2 loturi, 8300 mp, 3800 mp, la prețul de 
numai de 1,5 euro/mp, negociabil. Tel. 
0727/756116.
• extravfia, in Deva 1,65 ha (16,500 mp), preț 45 
euro mp. Tel. 0721/744514
• Intravlan 1500 mp, fs 25 m, cu acces la toate 
utilitățile, preț 31 euro mp, negociabil, în Deva, 
zona fabricii de mătase Matex. Tel. 0745/096675, 
212057,218308 seara.
• intravlan 3510 mp, Hunedoara, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, parcelabll, zonă liniștită 

10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• Intravlan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tâmpa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă ca
nalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• rav a, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană, 510 mp, fs 12 m, preț 95 
milioane lei. Informații Leșnic, nr. 122. Tel. 
0744/568995.
• Intravlan, Chknkrda, centru, acces 2 părți, cu 
fundație casă st 780 mp, fc 25 m, preț 5 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0727/756116,

• Intravilan, Deva, vedere superbă spre oraș, 
toate utilitățile, st 1427 mp, preț 15,1 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0727/756118
• Intravlan, intru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, S1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent, 
la poartă Relații, zilnic, după ora 16, la tel. 220269 
sau 074G/029C58.
• Intravlan, satul Bejan, la 10 km de Deva, 2000 
mp, bun pentru construcție casă gaz la dram. 
Tel. 0727/756116
• Intravlan, Slmerta, Str. Ciocârliei, 1025 mp, 
preț 12 euro/mp. Tel. 0254/215470,0722/335163.
• teran țl casă st 1200 mp, Deva, gaz și curent, 
preț 31,000 euro, negociabil. Tel. 0740/006582.
• urg kt Deva, Depozitelor, st 6.600 mp, fs 33 
m, preț 5 euro/mp, negociabil. Tel, 0727/756116.
• urgent, Intravlan + parcare la DN7, preț 38 
euro/mp, negociabil. Tel. 0727/756116.
• vând pădure, în suprafață de 5 ha, situată 
lângă dram, acces cu mașina, preț negociabil. 
Tel. 226956,0740/525482.
• zona Zăvoi, pentru construcții, 4400 mp, preț 
17 euro, negociabil. Tel. 0743/143698

• Primăria Comunei Densuș, tel. 775010, cum
pără urgent buldoexcavator second-hand. Ana
liza ofertelor va avea loc în data de 2806.2005.
• vând stivuitor electric 2,5 tone, stare foarte 
bună preț negociabil. Tel. 0722/314123.
• vând tractor U650 M, plug PP3, grapă cu 
discuri CD 3,2. Tel. 0744/200334.

Piese, accesorii (42)

• vând iapă sură, vârsta 3,5 ani, Râu Mic, 
comuna Sălașu de Sus, nr. 13, preț negociabil. 
Tel. 0742/007178
• vând porumb pentru popcorn, capacitate de 
expandare de 99%, preț 30.000 leiAg. Tel. 
0745/096675,218308 seara, 212057.
• vând vad de lapte, în localitatea Beriu, nr. 185. 
Relații la tel. 0254/246142.

Decese (75)

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 10O mp, 2 balcoane, 2 băi, 
contorizări apă gaz, etaj 2 din 4, zona Liliacului. 
Tel. 0745/079659.
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală ter
mică gresie, faianță termopan, Deva, zona 22 
Decembrie, etaj 2, preț neg. Tel. 0744/538598.

Vând case, vile (13)
• 3 camere, coridor, curte și grădină 40 ari și 
anexe gospodărești, Geoagiu, Str. Teilor, 37. Tel. 
0723/134162 sau 226839, după ora 18
• casă (vilă) P+M, Șoimuș, apă gaz, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, 2 beciuri, living, terasă garaj, 
anexe, grădină preț negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959,0723/413086.
• casă în Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!
• casă la 2 km de Orăștie, 3 camere, bucătărie, 
șură mare, pretabilă pentru ateliere, grădină 
livadă 4900 mp, gaz metan, preț negociabil. Tel. 
0250/811219,0724/315194
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, hol central, 
beci, garaj, preț 66.000 euro, negociabil. Tel. 
0727/756116.
• Deva, In >ut străzii Horea, 2 corpuri, 
grădină bună de locuit, privatizare, st 1150 mp, 
fs 25 m, preț 3,1 mid. lei. Tel. 0727/756116.

• Deva, zona Bămuțiu, 2 corpuri, 3 camere, 2 băi. 
centrală termică Valliant, construcție nouă 23 
mid. lei, negociabil. Tel. 0727/756116.
• Deva, zona Zăvoi, 2 camere, bucătărie, baie, 
centrală termică grădină st 1200 mp, preț 2 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0727/756116.
• grădnă, pomi, viță de vie, 4 camere, central 
Deva, bucătărie, baie, beci, garaj, preț 110.000 
euro. Tel. 0727/756116.
• Hațeg, Str. Hunedoarei, nr. 55,5 camere, 2 băi, 
garaj, apă curentă contorizări, canalizare, teren 
arabil 1500 mp, livadă Tel. 770735, T1WJ.

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

Vând case la țară (17)
• 3 camere, cămară beci, curte mare, dependin
țe, preț negociabil, în comuna Dobra, satul Făge- 
țel, la 2 km de șosea Tel. 282375, după ora 17 sau 
0724/523823.
• 6 camere, una la etaj, curte, teren 15.000 mp, 
telefon, cablu, comuna Urzica ■ Olt sau schimb 
cu garsonieră apartament, în Orăștie, Hune
doara Tel. 0254/242949, după-masa.
• casă cu grădină și anexe gospodărești, în 
Pricaz, Str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• satul Popești, nr. 62, comuna Cârjiți, bătrâ
nească 3 camere, bucătărie, curte, gradină 650 
mp și 1 ha teren, preț 450 milioane lei, negociabil. 
Tel. 715330,0721/708708
• vând casă 2 camere, cămară hol, pivniță 17 
ari grădină satul Paroș, comuna Sălașu de Sus. 
Informații tel. 0727/340749, preț negociabil.
• vând casă în Căstău, cu toate utilitățile. 
Informații tel. 244263.

Vând garsoniere (19)

• 2 camere, hol, baie, etaj 1, cartier Dacia, 
contorizări, lavabil, parchet, gresie, faianță preț 
la vedere. Tel. 228109.

• decomandate, ocupabilă imediat, bl. 15, bdul. 
Decebal, suprafață peste 35 mp. Tel. 227542 
seara, 0743/985871.
• urgent, etaj 1, zona Daciă toate facilitățile, 
preț 480 milioane lei, neg. Tel. 0727/756116.

Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră sau apartament 2 camere, în Bu
curești, zonă centrală eventual schimb cu apar
tament 2-3 camere în Devă urgent Tel. 
0723/335189.

Cumpăr terenuri (22)
• societate comercială cumpără teren cca 2000 
mp în Deva. Așteptăm oferta. Tel. 0744/703297.

Vând spații comerciale (25)
• Deva, central, P+l+M, cu birouri, hale de 
producție, teren, preț 98000 euro, negociabil. Tel. 
0727/756116.
• Deva, vad comercial, vitrină mare, st 40 mp, 
grup social, birou, la bulevard, preț 16 milioane 
lei/lună Tel. 0721/708708
• pretaM serflu firmă cabinet medical, zonă 
centrală st 50 mp, amenajat, preț 35.000 euro. 
Tel. 0721/708708

Vând alte imobile (27)
• hală P+l, st 400 mp, cu terenul aferent, rețea 
apă canalizare, curent trifazic, preț 92.000 euro, 
negociabil, în spatele Casei de Cultură Deva. Tel. 
0745/096675,212057,218308 seara
• vând baracă metalică pentru locuit, parche
tată izolată cu polistiren, ferestre la comandă 
transportabilă cu peridocul, dimensiuni 6,4 x 2,6 
m, h 3 m, preț 35 milioane lei. Tel. 0727/717206.
• cumpăr baracă metalică sau cabană din lemn, 
demontabilă. Tel. 230592.0723/807419.

Imobile chirii (29)
• caut garsoniera de închiriat în Orăștie. Tel. 
0721/348953.
• închiriez apartament 2 camere, în Hațeg, 
parter, avantajos și pentru firme, centrală pro
prie, mobilat, dotat cu toate utilitățile, ultracen
tral. Relații tel. 770735,770367,0722/876141.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere de
comandate, zona Lido, mobilat, utilat etaj inter
mediar, preț 170 euro/lună Tel. 0721/708708
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, împăratul Traian, etaj 2, complet mobilat 
utilat, contorizări, repartitoare, balcon închis, 
cămară preț 112 euro. Tel. 212045.
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.

Auto românești (36)
• vâna Dada 1310 Li, at 2002 luna 9, vopsea ori
ginală din fabrică metalizat, unic proprietar, 
38.000 km, ireproșabilă Tel. 0723/270348.

• vând Dada 1310, recarosată în 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/585516.
• vând Dada Berlină, 1995, stare foarte bună 
metalizat vișiniu, preț58 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0726/743877.
• vând Dada break, af 1996,110.000 km la bord, 
stare foarte bună preț 75 milioane lei. Tel. 
0254/211781,0740/892841.

Auto străine (37)
• vând Opel, 1986, stare excelentă 4 uși, preț 
2600 euro, negociabil. Tel. 0723/770435.
• vând Renault 25 Diesel, consum 6 litri/10C km, 
af 1987, stare bună preț 1800 euro, negociabil. 
Tel. 0741/153075,222120.

Microbuze, Dube (38)
• vând dubiță Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig remorcă radio- 
casetofon, alarmă închidere centralizată Tel. 
0722/314123.
• vând microbuz Mercedes 413, locuri 16+1, af 
2001, îmbunătățiri, abs, Sirocol, licență transport 
internațional, clasificare Stea, preț negociabil. 
Tel. 0744/261327.

Utilaje, unelte, industriale șî 
agricole (40)

• cumpăr motor Diesel maxim 40 CP pentru 
tractor Hanomag, nemțesc sau asemănător. Tel. 
683091.
• vând circular manual Bosch SPK54, nou, 
mașină șlefuit germană aparat foto cu casetă 
audio, birou din lemn furnir maro 1,50x0,80, 

butelie aragaz și storcător fructe. Tel. 260570.

• vând 3 bucăți anvelope Victoria noi cu jantă și 
cameră de dimensiunile 975/18 cutie de viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele de Dacia. Tel. 
221431, seara.

Instrumente muzicale (60)

Mobilier si interioare (47)
• vând bufet de bucătărie, cu placă marmură 
albă Alt Deuch, vechime de cca 100 de ani, stare 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând cuier de hol din fier forjat cu oglindă 
foarte frumos, preț 800.000 lei, negociabil. Tel. 
220025.
■ vând dulap 2 uși, stare bună preț 500.000 lei. 
Tel. 229622.
• vând dulăplor de hol din melaminat, maro, 
1,0x03x03 m, bun pentru cărți, telefon și în
călțăminte, preț 500.000 lei, negociabil. Tel. 
220025.
• vând masă panel furniruită 0,7x0,7 m și 4 
tabureți rotunzi, toate lustruite, stare perfectă 
preț 15 milioane lei, negociabil. Tel. 220025.

• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, negociabil. 
Tel. 221431, seara.
• vând vocoder vocalist „Digitech" ideal pentru 
soliști vocali, cor pe 5 voci, sequencer Korg, 
memorie muzicalăi, pianină Lipatti, Deva. Tel. 
0722/629058

Altele (61)

Familia Blaga Iosif anunță cu adâncă durere încetarea din viață a iubitei lor fiice, soție și mamă
BLAGA VALERIACorpul neînsuflețit este depus la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Str. Unirii, Orăștie. înmormântarea va avea loc miercuri, 22 iunie 2005, ora 13. Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Televizoare (48)
• tv color diagonala 70 cm, stereo, telecomandă 
stare foarte bună preț 2 milioane lei, negociabil. 
Tel. 221279.

• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida, de calitate superioară, sifonate la sticle 
pet de 2 litri și nesifonate la sticle de 3 litri, într- 
o gamă de 8 sortimente, Deva. Tel. 0745/096675, 
235320,212057.
• oferim la prețuri avantajoase materii prime 
pentru prepararea sucurilor, îndulcitori aspar- 
tam, acesulfam, zaharină acid citric, ciclamat 
de sodiu, benzoat sodiu, arome. Tel. 0745/096675, 
235320,218308 seara
• oferim la prețuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerii și uz casnic, într-o gamă de 
8 ■ 12 sortimente, Deva Tel. 235320,0745/096675, 
212057.

Colectivul Primăriei Orașului Simeria este alături de domnul primar al municipiului Orăștie, ing. Iosif Blaga, la greaua încercare pricinuită de trecerea la cele veșnice a soției. Sincere condoleanțe!
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.

• vând videorecorder Sharp, amplituner Tech
nics și JVC, tv Blaupunkt, convenabil. Tel. 218234, 
0745/253413.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon Siemens A35, stare foarte bună 
sb 3-4 zile, preț 750.000 lei. Tel. 0721/985256.

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 componente de calculator de orice tip, 
prin comandă sau configurații de PC second
hand, prețuri rezonabile, comenzi marți • joLTel. 
0726/611829,0745/633373.
• vând calaăator nou AMD 1800 MHz, preț 200 
euro sau schimb cu telefon mobil cu cameră 
Tel. 0722/161644.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

■ vând palton lung, bărbați, din piele caprine, nr. 
54-56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând vestă piele nr. 50,700.000 lei, fustă piele, 
lungă nr. 50.1 milion lei, reșou voiaj, 150.000 lei 
covor persan 3/2, manual, 6 milioane lei. Tel. 
234078

Materiale de construcții (53)

■ SC Vyctorian SRL produce și vinde BCU 
(simlar BCA, tehnologie Raia), la prețul de 
2400000 mc (TVA inclus), Hațeg, str. M. 
Kogâlnlceanu, nr. 7, fostul CU, teL 
0254770655,0723/350500.

• vând cărămidă din demolări, 6000 bucăți, preț 
6000 lei/bucată negociabil. Tel. 0723/335189.
■ vând profile, lamete și tablă din aluminiu tip 
Slatina, folosite la construcția unui chioșc, preț 
60.000 lei, negociabil. Tel. 0745/096675, 218308 
seara, 212057.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• colecționar cumpăr statuete de bronz, ceasuri 
de aur, mașini de cusut germane, ofer plata în 
euro, pe loc. Tel. 0742/391350.
• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, mașină de cusut Singer, monede cu 
eclipsa Tel. 0723/005657.

• vând colecția Magazin istoric 1967 -1991, preț 
negociabil. Tel. 0723/438832.

Electrocasnice (56)
• vând 2 mașini de spălat rufe, second-hand 
Germania cu mici defecțiuni, eventual pentru 
piese de schimb, mărcile Miele și Boukmecht, 
preț 1.2 milioane lei, negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308 seara 212057.
• vând congelator Arctic 5 sertare și mașină de 
spălat Alba Lux 9. TeL 221431, seara
• vând lustră plafon 3 brațe, completă și 2 aplice 
de perete, preț negociabil. Tel. 220025.
• vând mașină de cusut germană Kohler seria 
132661001 • 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând mașină de spălat, din plastic, volum 0,6 
ml, stare perfectă preț 15 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 220025.

• vând mașină de uscat rufe second-hand 
Germania in stare de funcționare, preț 1,6 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/096675,218308 
seara 212057.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând fân cosit și necosit, Hunedoara Tel. 
0723/005657.
• vând grâu, orz, porumb, la 4500 lei/kg. Tel. 
0744/558612,212268.
• vând pavilion cu 25 familii albine, preț avan
tajos. Tel. 770259.

• societate comercială cu sediul te Deva, 
str. Eminescu, nr. 48 cumpără deșeuri foile 
polietilenă la prețul de X50C H/kg, aduse 
în depozit Deșeuri hârtie șl carton. TeL 
0254/232715,2261491

• oferim pentru nunți, botezuri etc. siropuri și 
sucuri Florida, de calitate superioară la cele mai 
reduse prețuri, la cantitățile mari se fac reduceri 
de prețuri. Tel. 0745/096675, 235320, 218308 
seara
• vând ceas de mână Doxa perfectă funcționa
re, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longiness cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând planșetă germană marca Kuhlmann 
1000x1500 mm, preț negociabil. Tel. 0740/950868

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Dane Maria Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ghețe loan. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lăsconi Teodora, din Densuș. Se declară nul.
■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Muntean viorica din Ștei. Se declară nul.

• pierdut legitimație de serviciu eliberată de 
Ministerul Justiției pe numele Micu Florin. Se 
declară nulă.

• pierdut poliță asigurare RCA nr. 2456172, pe 
numele Ghețe loan, pentru autoturism HD 03 
JBY.Se declara nulă.
• pierdut tichet RCA nr. 3028935. Se declară nul.
• s-a furat autoturism Dacia 1310 L, culoare 
neagră, HD 06 GJN, de pe str. A. lăncu, nr. 4 
(sâmbătă). Tel. 246375,242013,0721/268601.

Licitații (64)

• SC Agrolad 4 SA c erI iui In Aun 
Vlaicu, str. DH 7, FH, Geoagiu, organizează 
tn data de 24063)05, ora 10, țfe puMcă
deschisă in scopul vânzării unui șenilar 
51500. Informații se pot obține la sediul 
firmei sau la teL 24089L

Apeluri (65)
• căutăm o familie de pensionari pentru a avea 
grijă permanent de o gospodărie la țară, condiții 
avantajoase. Tel. 229611,0740/953297.
• Promoția centenarului 1970 învățători, de la 
Liceul Pedagogic „S. Drăgoi” Deva, organizează 
întâlnirea de 35 de ani, în data de 2 iulie 2005, ora 
10, în incinta liceului. Sunați la tel. 0254/215321 
sau 0723/001809.

Matrimoniale (69)
• titrat, rfivorțat 49/185/75 caut doamnă/ 
domnișoară singură, suplă, până în 55 kg, 
simpatică, pentru o relație sinceră. Mesaje: 
freenicu2@yahoo.com

Prestări servicii (72)

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

• huse pentru Logan, Solenza, Opel Astra 17 TDI, 
Cielo, Renault Clio, Megan, Scenic, Twingo, 
Peugeot 307, uși capitonate, Deva, Micul Dalas, 
Str. Florilor, nr. 1. Tel. 0727/756681.

• SC Optimeilia SRL execută industrial 
tâmplărie pvc și geam termopan 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 
> lan uit ducere 20% Iun * 
Deva, M. Eminescu, BL C80, teL 0254/232969, 
0724/575023; Hunedoara, Lipscani, nr. 3, teL 
0254/718314,0723/025015.

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

• 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.

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

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

Angajafii Primăriei Municipiului Orăștie sunt alături de domnul primar Iosif Blaga, la greaua încercare pricinuită de pierderea soției și transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu s-o odihnească în liniște și pace!

Consilierii locali ai municipiului Orăștie sunt alături de domnul primar Iosif Blaga la dureroasa despărțire de iubita sa soție. Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Colectivul Spitalului municipal Orăștie este alături de primarul municipiului Orăștie, ing. Iosif Blaga, în marea durere pricinuită de decesul prematur al sofiei sale

VALERIA BLAGASincere condoleanțe familiei îndoliate.
Colectivul redacției Radio Color Orăștie transmite domnului primar Iosif Blaga și familiei acestuia, greu încercați de moartea celei care a fost soție și mamă iubitoare

VALERIA BLAGASincere condoleanțe.
Primăria Orașului Geoagiu este alături de domnul primar Blaga Iosif, în momentele grele prin care trece la pierderea soției și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.Primar, ing. Mariș Simion

• predau ore de chitară stil muzică ușoară rock. 
Deva. Tel. 0722/629058

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• economist Întocmesc șl depun bilanțuri la 
semestrul 12005 pentru cei interesați. Plata se 
face cu contract civil. Telefon 0720/303043
• contabll-șef disponibilizat caut post similar 
sau inspector personal, economist, jurist, 
funcționar economic, cu contract de muncă sau 
contract civil pentru o perioadă de maximum 8 
ani. Telefoane 0720/303043 sau 236538 seara.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm inginer absolvent calculatoare, 
pentru itreținere și -narații rețele calcu
latoare și imprimante, domiciliul stabil In 
Deva și experiență In domeniu. Informați la 
tel 214777 sau 0727/199822.

• angajez contabilă cu normă întreagă Telefon 
0727/294829 sau Deva, str. G. Coșbuc, nr. 29.

• SC Danielle Company SRL, cu sediul in 
Deva, Str. Rândunică, nr. 8 angajează trico
tezi pentru mașini de tricotat Relații la tele
foanele 0254/206094 206196, 206195, 
0721/20501L

• SC Agrocompany angajează urgent ingi
neri industrie alimentară, specialiști in 
tehnologia prelucrării cărnii Persoanele 
interesate pot sofidta zilnic informații Înfi
orate 8 ■ 15 la sediul societății din Deva, str. 
Sântu ha! m, nr. 133 sau la teL 210804

• societate comercială angajează livrator 
marfă pentru punctul de lucru Deva. 
Condiții: experiență conducere auto șl 
domiciliul stabil in Deva. Relații și CV-uri la 
tel/fax 0254/235068 sau 0745/345772.

■ SC Textil Corn Import Export Deva anga
jează urgent 10 confectionerL Relații la teL 
0254/216048

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

• SC Totalfiaris Corn Divers SRL Deva, 
angajează agenți vânzări și operator calcu
lator pentru factu xperiență 'mur
1 an. Tel/fax. 230450 sau la sediul firmei, 
Str. Zarandului, nr. 63 (vizavi de benzinăria 
OMV)

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

• societate comercială angajează croite 
rase și muncitoare necalificate. Se oferă 
salariu atractiv și bonuri de masă. TeL 
0254/211266, Deva, Depozitelor, nr. 5

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

■ societate comercială angajează dulgheri, 
zidari, zugravi Retribuții avantajoase. 
Relații la teL 233626, 0745/380000 sau la 
sediul firmei in Deva, dădrea Cepromiu 
camera 422/2, etaj 4

■ companie de pază angajează agenți de 
pază calificați sau necalificați, pentru 
obiectiv Vulcan. Relații la teL 0254/235373.

• angajăm pietrari cu experiență. Contract 
de muncă sau colaborare. TeL 0788/277996.

mailto:freenicu2@yahoo.com


• în farmacii. Sativex, primul medicament din lume pe bază de canabis, este disponibil de luni în farmaciile canadiene, însă doar cu rețetă.
Părinți, dar în alt mod

Londra (MF) - Spermatozoizi și ovule artificiale ar putea fi produse în zece ani, potrivit unui studiu publicat luni de cercetătorii britanici, progres care ar putea revoluționa complet însăși noțiunea de părinte. Potrivit cercetărilor de la Universitatea Sheffield, se pot genera celule-sușă germinale sau reproducătoare, care se află la originea spermatozoizilor și ovulelor, din celule-sușă embrionare. După obținerea celulelor-sușă germinale, nu mai rămâne decât să fie implantate în organele genitale, un mediu unde condițiile hormonale sunt favorabile dezvoltării lor în spermă, respectiv ovule. Procedeul necesită și folosirea donării terapeutice, pentru ca celulele-sușă germinale să poarte semnătura genetică a persoanei căreia i se implantează acestea.

echipei „Danubius Radio Transistor” a sărit numi- |. nică de la înălțimea de 6 metri, participând Ia ediția a doua a Red Bull Flying Day pe lacul Omsz- ki, la nord de Budapesta.(Foto: EPA) î, _ ________
La patru ani fuma marijuana

Cinci hackeri 
arestațiMadrid (MF) - Patru hackeri români și unul ecuadorian, membri ai unei rețele internaționale, au fost arestați de poliția spaniolă, fiind acuzați de fraude bancare și alte infracțiuni comise prin Internet. Poliția a demarat o anchetă în decembrie 2004, când s-a constatat că a fost spart codul de acces al unei bănci, fiind furată suma de 12.000 de euro. Anchetatorii au a- vut nevoie de mai multe luni pentru a stabili modul în care acționau hackerii. Răspândeau viruși prin intermediul poștei electronice, iar aceștia le permiteau apoi accesul la bazele de date ale site-urilor bancare.Prinderea hackerilor a fost îngreunată de faptul că aceștia creaseră un sistem de avertizare în cazul în care operațiunile efectuate erau urmărite.

I Stropit cu 
I aPă
i Londra (MF) - Actorul 

= Tom Cruise s-a înfuri- 
i at când o echipă de

televiziune i-a făcut o 
i farsă, stropindu-l cu 
; apă în timpul unui 
i interviu, la premiera
i londoneză a celui
: mai recent film în
î care joacă, „War of

the Worlds".
Cruise își efectua 

ț obișnuitul tur al 
= mulțimii, când un 

reporter i-a cerut să 
răspundă la câteva 

i întrebări. Din micro- 
: fon a țâșnit însă apă. 
i „Este un gest incredi- 
I bil de nepoliticos. Eu 

îți dau un interviu și 
tu faci asta. Foarte 

i urât. Ești un nemer-
i nic", i-a spus actorul

falsului reporter, 
i ștergându-se pe față, 
î Autorii farsei, anga- 

; jații unei emisiuni
Channel Four specia- 

i Uzată în farse făcute 
i celebrităților, au fost 
; arestați și eliberați 
i ulterior pe cauțiune.

■ Solistul trupei Red 
Hot Chili Peppers spune 
că a trăit prea multe, 
prea devreme.

Berlin (MF) - Anthony Kiedis, solistul trupei Red Hot Chili Peppers, a trăit prea multe și prea devreme: la patru ani fuma marijuana, la 11 ani își injecta cocaină, iar la 14 ani era expert în Kama-

Anthony Kiedis (Foto: epa)

își dorește o vie în Ungaria

Doi leoparzi albi, somnoroși, se odihnesc în țarcul lor de la grădina zoologică din Krefeld, Germania. Gei doi s-au născut în 3 mai. (Foto: EPA)

■ Gerard Depardieu in
tenționează să inves
tească într-o vie în re
giunea Lacului Balaton.

Bordeaux (MF) - Actorul francez Gerard Depardieu intenționează să investească într-o vie în Ungaria, adăugând astfel încă o proprietate viticolă la cele 20 pe care le are în mai multe părți ale lumii, a anunțat el duminică, la salonul Vinexpo de la Bordeaux, transmite AFP
Pentru vin roșu„Intenționez să cumpăr în curând, împreună cu Bernard Magrez, o vie de patru-cinci hectare în regiunea Lacului Balaton, pentru a produce cel mai probabil vin roșu”, a
Un obiect mic, dar cu impact mare

Zvonuri despre Kylie
Sydney (MF) - Apropiații cântăreței Kylie Minogue au infirmat zvonurile publicate duminică de un tabloid britanic cum că aceasta ar fi scăpat de cancer.The Sun anunța în ediția de duminică faptul că Minogue ar fi făcut în secret încă două operații și este în prezent vindecată de cancer, dar preferă să facă chimioterapie pentru a avea certitudinea că boala nu va intra în remisie

■ Un sondaj a dezvăluit 
cauza a 1,5 milioane de 
certuri pe zi: telecoman
da televizorului.

Londra (MF) - Telecomanda televizorului este responsabilă de 1,5 milioane de certuri pe zi și unele dintre ele au consecințe fizice, transmite ediția electronică a

De unică folosință
Londra (MF) - Turiștii care își uită costumele de baie acasă nu mai trebuie să-și facă griji, căci s-au inventat costumele de baie de unică folosință, puse deja la dispoziția lor de unele hoteluri britanice, scrie The Sun.Costumele sunt fabricate din același material folosit pentru fețele de masă de unică folosință. Fabricate de compania franceză FMR, costă mai puțin de 5 lire sterline fiecare și sunt rezistente la apa tratată chimic din piscine, dar și la cea sărată, de mare. Producătorii susțin că nu există pericolul de dizolvare a costumelor din acest material în apă. „Poți sta în apă 5 zile fără nici o problemă”, a declarat un purtător de cuvânt al producătorului.

sutra, mărturisește el într-un interviu acordat revistei germane Neon, citată de AFP.De la vârsta de 11 ani, susține el, a început să le seducă pe prietenele tatălui său. „La 14 ani eram expert în Kamasutra și avansam spre extreme, în căutare de senzații noi”, spune Kiedis.Solistul trupei Red Hot Chili Peppers crede că responsabil pentru aceste experiențe trăite mult prea devreme este tatăl său, care avea obiceiul să-i pună un amestec de droguri în lapte.în prezent în vârstă de 42 ani, Anthony Kiedis, care locuiește la Los Angeles, susține că nu mai consumă droguri și se menține în formă făcând gimnastică și mâncând multe fructe.

Gerard Depardieu la salonul Vinexpo (Foto: FAN)mărturisit Depardieu în cadrul celui mai mare salon mondial de vinuri și băuturi spirtoase, care se desfășoară 
ziarului The Sun, citând un sondaj realizat în Marea Bri- tanie.Sondajul la care au luat parte două mii de adulți a descoperit că 45% dintre intervievați se supără dacă partenerul a rătăcit telecomanda prin casă. Modificarea volumului îi enervează pe 34% dintre cei chestionați, dar lucrul de neiertat, care îi

la Bordeaux până joi. „Mă gândesc la asta de vreo zece ani, de când l-am întâlnit în timpul unor filmări în 
supără pe 77% dintre britanici, este schimbarea postului fără acordul lor.Un britanic din zece declară că a fost implicat în confruntări fizice din cauza acestui obiect, iar 3% recunosc că au lovit pe cineva pentru ea. Un sfert din cei întrebați au recunoscut că au obiceiul de a ascunde telecomanda de partener.

Ungaria pe Gabor Jardoș, actualul director de vânzări al societății viticole Szerem- leuy”, a adăugat el, subliniind legăturile datând din secolul al XIV-lea dintre podgoriile din Anjou și Ungaria, reunite la acea vreme sub aceeași coroană.Actorul este proprietarul a 20 de vii în Franța, Algeria, Maroc, Spania, Italia și Statele Unite, fiind asociat pentru cele mai multe dintre acestea cu Bernard Magrez.La târgul internațional de la Bordeaux, care se află la cea de-a 13-a ediție, își vor prezenta produsele peste 2.400 de expozanți din 41 de țări.La salonul Vinexpo sunt așteptați peste 45.000 de vizitatori din 140 de țări și în jur de 1.200 de jurnaliști.

10p modelul brazilian IGisele Buendchen estenoua imagine pe coperta catalogului toamnă/iarnă r 2005 al companiei Otto I din Hamburg. (Foto: epa) |


