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Zgâmbău așteaptă scuzele
Deva (S.B.) - Constantin Zgâmbău a pur

tat ieri discuții cu mai-marii Poliției Muni
cipale în privința lucrărilor care i-au fost 
confiscate și reținute. El spune că aceste 
lucrări îi vor fi, în sfârșit, înapoiate și că 
a cerut ca „cei de la poliție să prezinte scuze 
în scris. Abia după aceea Zgâmbău va accep
ta înapoierea celor șapte picturi.

Moțiune respinsă
București (D.I.) - Moțiunea de cenzură, 

inițiată de cei 133 de parlamentari PSD, a 
fost respinsă, ieri, cu 186 de voturi „pentru” 
și 265 de voturi „împotrivă”. Respingerea 
moțiunii duce la adoptarea pachetului legis
lativ pentru care Guvernul și-a angajat răs
punderea. Reprezentanții coaliției, respectiv 
PNE-PD, UDMR și PC, au susținut că nu 
votează moțiunea. în favoarea documentului 
s-au pronunțat doar PSD și PRM. /p.2
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Copil omorât pe DN 7
■ Un copil de 13 ani 
și-a pierdut ieri viața, 
acroșat de o mașină, la 
ieșirea din Ilia.

Ilia (M.T.) - La șase săp
tămâni de la moartea tatălui 
său, un copil de 13 ani din 
localitatea hunedoreană Ilia

și-a pierdut viața pe șosea, 
într-un stupid accident. Clau- 
diu Marius Nicoară termina
se clasa a șasea la școala ge
nerală din localitate și ieri, în 
jurul prânzului, a plecat îm
preună cu fratele său, în 
câmp, să strângă iarba cosită.

„Eram amândoi cu bici
cletele, mergeam în câmp. La

un moment dat el a vrut să 
treacă pe partea cealaltă a 
șoselei. Am văzut că vine o 
mașină din spate și am stri
gat la el să stea, dar nu m-a 
ascultat. L-am ajuns din urmă 
cu bicicleta, l-am prins de 
umăr, dar nu am mai reușit 
să fac nimic, îl acroșase ma
șina du oglinda laterală. A că

zut de pe bicicletă și a dat cu 
capul de asfalt", spune șocat 
fratele lui Claudiu, Alin Ni
coară, de 17 ani.

Claudiu mai avea șase frați, 
iar când au plecat de acasă, 
cei doi tineri au refuzat să fie 
însoțiți de mama lor, pentru 
ca ea să rămână cu surorile 
mai mici, /p.3

In urma ciocnirii 
a două mașini de 
tonaj, ieri la Simeria, 
o persoană a fost 
rănită, iar circulația 
pe DN7 a fost blocată 
timp de peste trei ore.

(Foto: Mihaela Tămaj)

Greva legală, și... suspendată
■ Greva ceferiștilor 
este suspendată pe 
motive umanitare, 30 
de zile, dar este legală.
|NA JURCONE
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Hotărârea Tribuna
lului București, de ieri, arată 
că greva sindicaliștilor din

cele patru confederații sindi
cale ale SC CFR este legală.

„Potrivit hotărârii, greva a 
fost suspendată pentru 30 de 
zile din motive umanitare. 
Practic, SNCFR a fost obligată 
ca pe perioada celor 30 de zile 
să continue negocierea cu 
cele patru confederații. Mai 
mult, Curtea Supremă de Jus
tiție a declarat greva declan
șată de noi legală și apreciază

că, dacă în cele 30 de zile nu 
se va ajunge la încheierea ne
gocierilor, semnarea contrac
tului colectiv dje muncă și 
stingerea conflictului, greva 
va putea continua așa cum a 
început: în cadru legal”, a de
clarat Ionel Țiț, lider sindical 
„Feroviarul C/M” Hunedoara.

Ceferiștii vor salarii mai 
mari și condiții omenești de 
muncă.

Medalii la 
popice

Hunedoara (C.M.) - 
Sportivii de la Siderurgi
ca au reușit un bilanț ex
celent la C.N. de cădeți, 
încheiate ieri la Galați. 
Popicarii au urcat pe 
podium la toate probele 
competiției, cucerind trei 
medalii de argint, /p.7

Reconversie profesională
■ 20 de deținuți din 
Penitenciarul Bârcea au 
început ieri un curs în 
specialitatea bucătar.

Deva (I.J.) - Cei 20 de deți
nuți sunt persoane verificate 
din punct de vedere medical 
și sunt declarate apte pentru 
viitoarea meserie.

Cursul este organizat de A- 
genția Județeană pentru Ocu
parea Forței de Muncă Hune
doara, în colaborare cu Peni
tenciarul Bârcea și este al 
doilea curs de acest tip, după 
cel efectuat în 2004.

„Deținuții vor fi instruiți 
de o persoană autorizată care 
a mai susținut cursuri în 
cadrul agenției. Școlarizarea 
va dura 720 de ore, dar noi 
dorim să încheiem cursurile 
în circa trei luni și jumătate. 
Practica în domeniu se va e- 
fectua în cadrul penitenciaru
lui. Criteriul de selecție a cur- 
sanților a fost condiționat de 
termenul de executare a pe
depsei pentru care au fost 
închiși, termen care să fie cât 
mai aproape de finalizarea 
cursului”, a declarat Vasile 
Iorgovan-Velichi, directorul 
AJOFM Hunedoara.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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• L-a ratificat. Slovacia a devenit, marți, 
prima țară din Uniunea Europeană care a 
ratificat Tratatul de aderare a României și 
Bulgariei. Tratatul, care prevede extinderea 
UE la 27 de membri, a fost semnat la 25 
aprilie, în Luxemburg.

• Eliberat. Ostaticul filipinez Robert Toron- 
goy, răpit în Irak în urmă cu mai mult de 
șapte luni, a fost eliberat, a anunțat ieri 
președintele Gloria Arroyo. Tarongoy a fost 
predat diplomaților filipinezi de la Bagdad și 
se va întoarce în curând în Filipine.

Moțiunea PSD a fost respinsă

Refugiați
Bișkek (MF) - Autori

tățile kirghize dețin în- 
tr-o închisoare 29 de re- 
fugiați uzbeci, bănuiți 
că au organizat revolta 
din mai, la Andijan, în 
Uzbekistan. Circa 466 de 
cetățeni uzbeci, sosiți în 
Kîrgîzstan după repri
marea violentă a revol
tei din Andijan, se află 
într-o tabără construită 
de Comisariatul ONU 
pentru Refugiați.

Asigurări
Roma (MF) - Italia nu 

va ieși din zona euro, a 
declarat, la Parma, șeful 
Executivului italian, Sil
vio Berlusconi, distan- 
țându-se, astfel, de cam
pania antieuropeană 
desfășurată de Liga Nor
dului, membră a coaliți
ei guvernamentale. „Cred 
că este imposibil să 
ieșim din zona euro și 
nu va fi nici interesant 
să facem acest lucru”, a 
subliniat el. Premierul a 
reluat argumentele adu
se de președintele itali
an, Carlo Aze- 
glio Ciampi, 
și de liderul 
opoziției, Ro
mano Prodi, 
cei doi arti
zani ai ade
rării Italiei 
la zona 
euro.

Tarek Aziz
(Foto: EPA)

■ Prima moțiune de cen
zură la adresa Guvernu
lui Tăriceanu, inițiată de 
PSD, a fost respinsă ieri.

București (MF) - Moțiunea 
de cenzură, inițiată de 133 de 
parlamentari PSD, a fost res
pinsă, ieri, cu 186 de voturi 
„pentru” și 265 de voturi „îm
potrivă”. Moțiunea de cen
zură a fost intitulată „Dictatu
ra și incompetența guvernu
lui Tăriceanu împotriva inte
grării europene a României”.

Respingerea moțiunii de 
cenzură duce, potrivit legii, la 
adoptarea pachetului legisla
tiv pentru care Guvernul și-a 
angajat răspunderea. Legile 
privind proprietatea și justi
ția cuprind și amendamentele 
acceptate de Executiv.

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a trecut cu bine testul PSD
(Foto; EPA)

La dezbaterile din plenul 
Parlamentului au participat 
premierul Călin Popescu Tă
riceanu și miniștrii Monica 
Macovei, Ionuț Popescu,

Gheorghe Copos, Marko Bela, 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
Gheorghe Barbu, Gheorghe 
Dobre, Mona Muscă, Vasile 
Blaga, Gheorghe Seculici,

Bogdan Olteanu, Nagy Zsolt.
Premierul Călin Popescu 

Tăriceanu a afirmat că moțiu
nea împotriva legilor proprie
tății și justiției conține falsuri 
grosolane, care amintesc de 
mistificările menite să incite 
la luptă de clasă, din manua
lele de marxism-leninism pe 
care unii lideri PSD le-au stu
diat când iși făceau ucenicia 
politică.

în Parlament, partidele din 
opoziție numără 207 deputați 
și senatori, iar la vot au parti
cipat 451 dintre cei 468.

înainte de vot, reprezentan
ții coaliției de guvernământ, 
respectiv PNL-PD, UDMR și 
PC, și-au exprimat punctele 
de vedere, susținâd că nu vo
tează moțiunea. în favoarea 
documentului s-au pronunțat 
doar PSD și PRM.

Audiat
Bagdad (MF) - Tribu
nalul Special Irakian 
(TSI), însărcinat cu ju
decarea lui Saddam 
Hussein și a membri
lor fostului regim, l-a 
interogat, marți, pe 
fostul vicepremier Ta
rek Aziz. Trei judecă
tori din cadrul TSI 
l-au interogat pe A- 
ziz, timp de trei ore, 
în prezența unui pro
curor. Audierea fos
tului viceprim-minis- 
tru a avut loc la o 
bază militară ameri
cană situată în apro
piere de aeroportul 
din Bagdad, unde 
sunt deținuți Saddam 
Hussein și alți foști 
înalți responsabili. Lui 
Aziz i-au fost puse 
întrebări generale cu 
privire la implicarea 
în crimele fostului 
regim, în mod special 
în cele comise 
împotriva kurzilor și a 
șiiților. Procedura de 
audiere a fost filmată 
în întregime.

Un militant palestinian a deschis focul, ieri, spre clădirea în care se afla pre
mierul palestinian, Ahmad Qorei, care vizita o tabără de refugiați din Cisiordania. Mi
litantul este membru al Brigăzii Martirilor Al-Aqsa, grupare care are legături cu mișcarea 
Fatah. (Foto: EPA)

Condiționare
Seul (MF) - O delegație 

nord-coreeană aflată în vizită 
la Seul a declarat, ieri, că re
gimul comunist nu va avea 
nevoie de arme nucleare dacă 
Statele Unite vor înceta să 
mai considere Coreea de Nord 
un stat inamic.

Anunțul intervine în con
dițiile în care Coreea de Sud 
a cerut regimului stalinist 
nord-coreean să revină, de lu
na următoare, la masa nego
cierilor multilaterale pe tema 
programului nuclear.

Cele două Corei au început, 
ieri, primele negocieri la ni
vel ministerial din ultimul 
an, care se desfășoară la Seul 
până vineri. Liderul nord-co
reean, Kim Jong-II, a afirmat 
săptămâna trecută că țara sa 
ar putea să revină la masa 
negocierilor începând de luna 
următoare, dacă SUA ar re
cunoaște regimul său și l-ar 
trata cu respect.

Acord urgent
Bruxelles (MF) - Comisia Europeană con

sideră că încheierea unui acord între cele 
25 de state membre UE asupra bugetului 
pe perioada 2007-2013 trebuie să aibă loc de 
urgență, după eșecul summitului de la Bru
xelles, a declarat, ieri, președintele Execu
tivului comunitar, Jose Manuel Durao Bar
roso.

„Suntem de părere că trebuie să se ajun
gă urgent la un acord asupra perspectivelor 
financiare” ale Uniunii, a subliniat el.

Monitorizate și după 
raportul de țară

Rebeli uciși în Kandahar

Irakieni strânși lângă rămășițele u- ' 
nui vehicul distrus în urma exploziei unei 
mașini-capcană. Explozia s-a produs ieri și 
l-a vizat pe șeful Partidului turkmen din |
Kirkuk. Patru din gărzile de corp ale aces
tuia au fost rănite. (Fota: epaj |

■ Olli Rehn spune că a- 
derarea va avea loc, 
chiar dacă se pune pro
blema amânării cu un an.

Bruxelles (MF) - Comisia E- 
uropeană va monitoriza Ro
mânia și Bulgaria și după ra
portul de țară din octombrie, 
urmând să prezinte un nou 
raport în primăvara anului 
viitor, când are din nou posi
bilitatea de a activa clauza de 
salvgardare, a declarat comi
sarul european pentru Extin
dere, Olli Rehn.

Monitorizare strictă
Acest mecanism de monito

rizare strictă este menit să a- 
sigure țările membre ale Uni
unii că România și Bulgaria 
vor fi pe deplin pregătite în 
momentul aderării, a spus 
Rehn, în cursul unei audieri 
desfășurate marți la Comisia 
pentru Afaceri Externe a Par
lamentului European.

El a repetat că nu va ezita 
să amâne cu un an aderarea 
la UE a României și a Bulga
riei, în cazul în care cele do
uă țări nu îndeplinesc condi
țiile cerute.

Rehn a afirmat că Uniunea 
trebuie să își respecte promi
siunile deja făcute, dar, pe vii
tor, nu se va grăbi să formu-

Olli Rehn (Foto: EPA)

leze alte promisiuni privind 
primirea unor noi membri.

Comisarul european s-a de
clarat dezamăgit de eșecul 
summitului european de săp
tămâna trecută, dar și-a ex
primat satisfacția față de fap
tul că extinderea a supravie
țuit acestui eșec.

Pentru continuarea precau
tă a extinderii, Rehn a propus 
un plan C, care prevede con
solidare, condiționalitate și 
comunicare. Consolidarea în
seamnă respectarea promisi
unilor deja luate, acest lucru 
însemând că „Bulgaria și Ro
mânia vor adera în 2007 dacă 
îndeplinesc condițiile”, a spus 
el. Comisarul european a con
firmat și faptul că va prezen
ta rapoartele de monitorizare 
pentru cele două țări la 25 
octombrie.

Kandahar (MF) - Mili
tarii afgani, asistați de for
țele aeriene americane, au 
ucis, marți, 32 de presupuși 
rebeli afgani, în condițiile 
în care se înregistrează o 
intensificare a violențelor 
în această țară.

în cursul operațiunii af- 
gano-americane, desfășura
te împotriva talibanilor din 
provincia Kandahar - fostul 
lor bastion - 11 rebeli au 
fost uciși marți dimineață, 
iar ulterior alți 21 și-au 
pierdut viața în urma tiru-

rilor aeriene care au vizat 
o ascunzătoare a lor aflată 
într-o grădină din distric
tul Mian Nisheen, a decla
rat generalul Mohammad 
Salem, responsabil cu secu
ritatea la Kandahar.

Circa 400 de polițiști au 
participat la această opera
țiune care s-a soldat, în 
plus, cu reținerea a 15 sus- 
pecți. Generalul Salem a 
declarat că forțele afgane 
au fost susținute de avioa
ne de vânătoare și de eli
coptere ale armatei SUA.

Diamandescu dă vina pe Chițac
București (MF) - Fostul șef 

al Poliției Române Corneliu 
Diamandescu a susținut, ieri, 
că intervențiile din Piața Uni
versității, din timpul mineri- 
adei din iunie 1990, au avut 
loc la ordinul fostului min
istru de Interne Mihai Chițac.

Diamandescu a fost audiat, 
la Parchetul înaltei Curți de 
Casație și Justiție de procuro
rii militari în prezența avoca
tului său, în dosarul privind 
mineriada din iunie 1990.

Fostul șef al Poliției Româ
ne a spus presei, la finalul au
dierii, că intervențiile făcute 
în iunie 1990, în Piața Univer
sității, au avut loc la ordinul 
fostului ministru de Interne 
Mihai Chițac.

întrebat apoi cine a tras în 
manifestanți, în Piața Univer
sității, Diamandescu nu a pre
cizat o instituție sau o persoa
nă, spunând doar că polițiștii 
din Piața Universității nu a- 
veau nici un cartuș asupra lor.

Tot pentru ieri era citat și 
fostul ministru de Interne Mi
hai Chițac, care nu s-a pre
zentat însă. în locul său a ve
nit avocatul lui, care a depus 
la Parchet o cerere de amâna
re pentru săptămâna viitoare, 
din motive medicale, a audie
rii generalului.

Generalul (r) Chițac a fost 
așteptat la audieri și marți, 
însă acesta a anunțat că se va 
prezenta în cursul zilei de 
miercuri (ieri - n.r.).
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• Control. 22 de ageriți economici au fost 
verificați de inspectorii OPC Hunedoara în 
cursul săptămânii trecute în ceea ce privește 
comercializarea laptelui de consum. Pentru 
abateri de la legislație, au fost oprite de la 
comercializare produse în valoare de 2,581 
milioane lei și s-au aplicat patru amenzi con
travenționale de 11 milioane de lei. (I.J.)

• în lumina tiparului. Astăzi, la Galeria de 
Arte Hunedoara, va avea loc lansarea volu
mului „Sine pieziș", semnat de hunedoreanul 
Nicolae Szekely. Volumul, apărut la Editura 
„Corvin" din Deva, va fi prezentat, la ora 
18.00, de Mihai Borșoș, Eugen Evu, Dan 
Câmpean și Ion Urda. (S.B.)

Cartarea 
terenurilor

Tabără de 
vară

Păclișa (I.J.) - 11 ele
vi voluntari ai Liceului 
„Sigismund Toduță” din 
Deva se află la Școala 
Specială Păclișa unde 
desfășoară activități de 
pictură, desen, sculp
tură și realizează jocuri 
și concursuri cu elevii 
interni ai acestei unități 
de învățământ. întreaga 
activitate se desfășoară 
sub forma unei tabere 
de vară și face parte, 
potrivit directorului 
școlii, prof. Nicolae 
Cristea, „din Planul de 
Acțiune din cadrul 
Strategiei Naționale de 
Acțiune Comunitară. 
Practic, tabăra se va 
încheia după 10 zile, la 
27 iunie. Vreau să 
remarc o lucrare de 
referință „Poarta din 
noi”, o sculptură mon
tată în incinta școlii”.

Mircea Moloț
(Foto: Traian Mânu)

■ Majorarea impozitu
lui în agricultură este 
condiționată de 
cartarea terenului.

Loredana Leah
loredana.leah@inform media, ro

Deva - Pentru că de la 1 
ianuarie 2006 țăranii vor plăti 
un impozit pe terenul agricol, 
cuprins între 200.000 și 600.000 
de lei pe hectar în funcție de 
zona și categoria de folosință 
a terenului agricol, este 
nevoie ca acest teren să fie 
cartat.

Indiferență
( Din punct de vedere agri
col, realizarea cartării este în 
avantajul agricultorilor. Obți
nerea unor recolte deoșebite - 
cantitativ și calitativ - impu

Bani la 
sănătate
Deva (IJ.) - Investițiile 
în Spitalul Județean 
Deva se cifrează nu
mai în cursul anului 
trecut la peste 10 
miliarde de lei, bani 
alocați de la bugetul 
O. „Sănătatea este 
cea mai importantă 
investiție alături de 
învățământ, a 
declarat Mircea 
Moloț, președintele 
O. Doresc ca Spitalul 
să devină cu ade
vărat județean și nu 
ca unul de comuna 
Bătrâna. Pentru anul 
2006 se vor aloca 
bani și pentru secțiile 
de pediatrie, gineco
logie și nou-născuți."

Vor fi noi
■ Guvernul va aproba 
printr-o Ordonanță de 
Urgență modificările la 
Codul Muncii.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Firmele vor putea să 
angajeze persoane pe o 
perioadă determinată în con
diții diferite. Durata con
tractelor de muncă pe peri
oadă determinată a crescut de 
la 18 la 24 de luni, ,un anga
jator putând încheia pentru 
o persoană cel mult trei con
tracte individuale de muncă 
succesive pe perioadă deter-

Nou director la DSP
împotriva abuzului copiilor

Deva (S.B.) - Proiectul „întărirea capa
cității autorităților publice și a sectorului 
neguvernamental din județul Hunedoara în 
prevenirea și combaterea abuzului și/sau 
neglijării la copil” a fost lansat, ieri, de Fun
dația Conexiuni și DGASPC. El are ca obiec
tiv general crearea unei rețele de profe
sioniști, formată din autorități publice și 
ONG-uri active în domeniul protecției 
copilului. Aceștia vor semnala și vor inter
veni în cazurile pe care le depistează. 
Proiectul se va derula până în luna sep
tembrie apoi va fi preluat, încă un an, vo
luntar, de Fundația Conexiuni.

Deva (I.J.) - în funcția de 
director al DSP Hunedoara a 
fost învestit, prin Ordinul 
Ministerului Sănătății din 17 
iunie, dr. Dan Magheru, însă

Dr. Dan Magheru

Prioritate: copiii
Deva (S.B.) - De la începutul acestei 

săptămâni a intrat în funcțiune Rețeaua 
apartamentelor de tip familial - în număr 
de 10, situate în Petrila, Petroșani, Vulcan, 
Lupeni, Uricani. Rețeaua a fost înființată de 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara, cu spriji
nul UE - PHARE, apartamentele fiind des
tinate unui număr de, 60 de copii. Proiectul 
este valorat la 332 de mii de euro și are ca 
rezultat indirect și desființarea Centrului de 
Plasament Uricani, considerat impropriu. 
Finanțarea acestuia a fost sprijinită și de 
CJ Hunedoara cu suma de 350 mii. lei.

Copiii beneficiază de case de tip familial

DN 7 nu iartă
Simeria (M.T.) - Un grav 

accident de circulație, în care 
o persoană a fost grav rănită, 
s-a petrecut ieri, pe DN 7, în 
localitatea Simeria. Simion 
Bârla, conducătorul unui au
totren, a fost nevoit să frâneze 
brusc, iar remorca a împins 
cabina pe contrasenș. Martori 
oculari susțin că un autotu
rism a frânat și a semnalizat 
stânga, la o intersecție din 
localitate, cu toate că este 
interzis. Moment în care toate 
mașinile care veneau în spa
tele autoturismului au fost 
nevoite să încetinească. Șofe
rul autotrenului nu a frânat 
la timp și, fiind ieșit cu cabi
na pe contrasens, a fost lovit 
de un camion. în urma im
pactului, conducătorul auto
trenului a suferit o fractură 
de femur cu deplasare, iar 
coloana de mașini s-a întins 
pe aproximativ 7 kilometri. 

ne cartarea terenului pentru 
că numai în acest fel agricul
torul poate ști cum trebuie 
„ajutat” pământul pentru a 
avea cele mai bune rezultate, 
dar din lipsa banilor sau a 
ignoranței, nimeni nu solicită 
cartarea terenurilor.

Excepție fac doar socie
tățile agricole. Aproximativ 
20 la sută din suprafața 
județului nu a fost niciodată 
cartată, aici fiind inclusă zo
na Baru, Petroșani și Munții 
Poiana-Ruscă.

Lipsă de bani
Cele mai multe cartări au 

fost realizate în anii 1960 - 
1970 în funcție de suprafețele 
existente în acel moment în 
registrele agricole.

Din cauza lipsei fondurilor 
bănești și a personalului, Ofi
ciul de ameliorare a solurilor 

reguli de angajare
minată. Noul Cod dă dreptul 
patronilor de a modifica pro
gramul de lucru al anga- 
jaților, dar media lunară a 
timpului de lucru nu poate să 
fie mai mare de 8 ore zilnic 
și de 48 de ore săptămânal, 
iar angajatul nu va putea fi 
obligat să facă. ore supli
mentare fără acordul său.

Fără muncă la negru
Angajatorii care nu încheie 

contracte individuale de 
muncă - faptă săvârșită în 
mod repetat - vor fi pasibili 
de amendă sau de o pedeapsă 
cu închisoare, cuprinsă de la 
un an la doi ani.

„Consider că nu este o 
măsură drastică pentru cel ce 

actul oficial a parvenit auto
rităților abia ieri. Magheru a 
terminat Facultatea de Medi
cină din Cluj, în 1980, și are 
2 specializări: este medic pri
mar în medicină internă și 
medic hematolog. „Sistemul 
de sănătate publică moștenit 
este greoi, de tip stalinist, 
centralizat și nici situația eco- 
nomico-financiară nu ne aju
tă. Sperăm să reorganizăm și 
să punem în funcțiune spi
talele din teritoriu”, a decla
rat la‘ învestire dr. Magheru. 
Acesta ocupă postul de direc
tor, pe o perioadă de 6 luni, 
urmând ca după aceea să se 
stabilească dacă va rămâne în 
funcție sau va fi înlocuit.

Fiind Pe 
bicicletă, 
un copil de 
13 ani a 
fost acroșat 
de o 
mașină. Ca 
urmare, 
acesta și-a 
pierdut 
viața. 
Claudiu 
Nicoară 
terminase 
clasa a 
șasea. în 
urmă cu 
șase 
săptămâni 
familia a 
mai suferit 
o pierdere: 
cea a 
tatălui.

(Foto: Mihaela 

Tâmaș)

De la 1 ianuarie se va plăti impozit pe terenurile agricole (Foto:CL)

a realizat cel mult trei cartări 
pe an. Deși în ultima peri
oadă s-a realizat o amplă ac
țiune de fotografiere din 
avion a întregii suprafețe a 

o face în mod intenționat. 
Acesta este pentru mine 
echivalentul unei concurențe 
neloiale, iar propriului anga
jat nu-i asigură nici o pro
tecție - pensie, asigurări de 
sănătate”, a declarat Virginia 
Szabo, administrator StarConf 
Hunedoara.

„Va fi mai bine pentru 
salariat, dar și pentru patron, 
care lucrând legal o să 
doarmă liniștit. Vor mai 
exista și unii care își vor 
asuma „riscuri”, dar cred că 
măsura o să-i mai sperie și o 
să intre în legalitate”, susține 
Florin Cadia, secretarul ge
neral al Camerei de Comerț și 
Industrie Hunedoara.

Examene la profesională
Deva (R.I.) - în jur de 

1460 de elevi hunedoreni au 
susținut ieri examenul de 
absolvire a școlii profe
sionale.

„Au fost organizate 20 de 
centre de examinare, adică 
în fiecare școală în care 
există această formă de 
învățământ”, a declarat 
Daniela Bufnea, inspector 
discipline de specialitate la 
ISJ Hunedoara.

La examenul de absol
vire a școlilor profesionale 
din acest an s-au înscris, la 
nivelul întregii țări, 62.000 
de elevi, care au susținut 

țării pentru a stabili legătura 
între fotograme și terenurile 
care le corespund, va fi multă 
muncă pentru care sunt nece
sare mii de persoane.

Seminar ALEE
Deva (C.P.) - Agenția 

Română pentru Conser
varea Energiei - Filiala 
Deva va organiza azi, în 
Petroșani, seminarul cu 
tema „Aplicarea legis
lației privind eficiența 
energetică - ALEE”. Ac
țiunea urmărește infor
marea autorităților lo
cale și a firmelor asupra 
responsabilităților ce le 
revin în acest domeniu și 
la posibilitățile de finan
țare a proiectelor ce vi
zează creșterea eficienței 
energetice, a afirmat Dan 
loan, coordonatorul fi
lialei teritoriale.

probele de concurs în 759 
de centre de stat, 24 unități 
de învățământ particular 
UCECOM și șapte unități 
de învățământ special. 
Susținerea proiectului va 
avea loc în zilele de 24 și 25 
iunie 2005, iar rezultatele 
vor fi afișate în data de 27 
iunie.

Media examenului de 
absolvire se calculează ca 
media aritmetică a notelor 
obținute la proba practică, 
proba scrisă și susținerea 
proiectului. Media minimă 
de promovare a examenu
lui de absolvire este 6.

mailto:clara.pas@informmedia.ro


1995 - S-a deschis Bursa de Mărfuri din București.
1985 - Echipa națională de handbal masculin obține, la 
Frankfurt pe Main, titlul de campioană mondială univer
sitară.
1931 - Londra, 23-25 iunie. Concurs hipic, organizat cu 
prilejul încoronării regelui George al Vl-lea al Angliei, a 
cărui Cupă Challenge de Aur a revenit călărețului Henry 
Rang. Trofeul „Daily Mail" a fost cucerit de Felix Țopes- 
cu, tatăl cunoscutului comentator sportiv de televiziune, 
Cristian Topesc u.
1834 - S-a născut Alexandru Odobescu, prozator și 
istoric, membru al Societății Academice Române; a rea
lizat primul studiu de folclor comparat și a întreprins 
primele cercetări arheologice sistematice din România (m. 
10.11.1895)
1897 - S-a născut actorul de teatru și film Alexandru Giu- 
garu (din filmografie: „O scrisoare pierdută", „Bădăranii", 
regia Sică Alexandrescu) (m. 15.03.1986).

„La mulți ani!"
Deva (S.B.) - „Serata Lunii” este unul din

tre cele mai așteptate evenimente de tradiție 
ale Asociației „Sprijiniți Copiii” - Filiala 
Hunedoara. Scopul pentru care el a fost con
ceput și este organizat periodic constă în 
asigurarea unui cadru optim de satisfacere 
a nevoii de stimă și apreciere a copiilor și 
adulților din categoriile defavorizate. Astăzi, 
la cantina Grupului Școlar „Ovid Densu- 
sianu” Călan. La această sărbătoare vor par
ticipa circa 60 de persoane de la Centrul 
Social pentru Persoane cu Handicap, cu 
vârste cuprinse între șase și 70 de ani, care 
își vor aniversa ziua de naștere împreună. 
Pentru toți aceștia, însoțitorii lor și pentru 
invitați s-au organizat jocuri și concursuri 
interactive și a fost pregătit un spectacol de 
muzică în care vor evolua Mariana Anghel, 
Cristian Fodor, Lenuța Ungureanu și 
Vionelia Bălușe.
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utilitâti

Energie electrică___ __________________________
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice.

08.30 - 15.00 Deva, Str. Horea
08.00 - 15.00 Reea, Totești, Răclișa

Gaz metan___________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00 -15.00 Str. Liliacului, bl.22

Apă_____________ . ___________________
Nu sunt programate întreruperi ale apei în Deva.

Soluția integramel din numărul 

precedent: S - L - EVA - SECERA

- NL - MELC - ATU - MIRE - PLEN

- LB - HAINA - NU - AR - NE - NIT

- CT - D - HAM - DRACI - A - PLAI 

-OH - TIUIT - ORA - NN - ELANI

- TOGA - RENI - GO - SA - GREC

1 Dispecerat apă rece 227087 
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_____ 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER ____ 212725
Urgențe________________ 112

I Pompieri_____________ '981
i Jandarmerie 956

Poliție__________________955
I O -I P C- HD 214971

Deranjamente lift 235090

21 mart.-20apr.

Aveți multe treburi. împărțiți din responsabilități su cei 
din jur. Veți rezolva totul la timp și vă rămâne energie și 
pentru distracții.
21 apr.-20 mai __________________________

Evenimentele și stările sufletești se succed cu Mâța rapi
ditate, încât vă este foarte greu să luați SecizlCsrecte în 
același timp.
21 mai-20 iun.___________________ _____

Cineva din familie vă reproșează că vă purtați sever și vă 
gândiți să vă schimbați atitudinea. Aveți nevoie de mai 
multă încredere în oropriile forțe.
21 iun.-20 iul.

Zi deosebită pe plan sentimental. Ea o petrecere faceți o 
cunoștință nouă. Atracția este reciprocă și duce la o pri
etenie durabilă.
21iul-20auq___

Șl astăzi rămâneți fideli unui principiu de familie. Orice 
informație este valoroasă pentru că doriți să fiți în pas cu 
evenimentele.
21 aug.-20 sept.

Nu vă supăr ați dacă cineva încearcă să vă dea la o parte. 
Oricum veți fi la înălțime. Vă macină unele gânduri legate 
de partener.
21 sept.-20 oct.

Faceți drumuri; unele evenimente vă surprind în alt loc 
decât era firesc. Dar dvs. sunteți neobosiți și tot vă întâl
niți cu cine doriți!
21 oct.-20 nov.

Apar câteva elemente neprevăzute. Dacă v-ați propus să 
încercați o afacere, nu vă faceți planuri, pentru că s-ar 
putea să fiți dezamăgiți. Ar fi bine să lăsați pe mâine decizi
ile importante.
21 nov.-20 dec.

Este foarte posibil să vă găsiți un asociat sau să cunoașteți 
o persoană care vă va deveni prieten de încredere. încer
cați să fiți mai atent la tot ce spuneți, altfel riscați o sur
priză mai puțin plăcută.
21 dec.-20 ian.

Nu e recomandabil să aveți asupra dvs. sume prea mari de 
bani, pentru că astăzi sunt șanse mari să rămâneți fără 
portofel.
21 ian.-20 febr.

Discuții cu partenerul de viață. Aveți multe de pus la punct 
șl vi se impune un dialog constructiv. Stabiliți întâi prio
ritățile!

21 febr.-20 mart

Veți avea foarte multe drumuri de făcut, dar dispuneți de 
suficientă energie și nu veți fi obosit deloc. S-ar putea să 
fiți solicitat pe post de arbitru într-un conflict.

7:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:45 Agenția 2 fără un sfert 
9:20 Cina minute de 

cultură. Realizator Cor
nel Mihalache

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

0 Bonnie Hunt
Mark Derwin, Samantha 
Browne-Walters. Regia : 
John Bowab, Bonnie 
Hunt

10:50 Portul miracolelor 
1140 Euro Dispecer 
1145 Fotbal: Japonia»*

Brazilia. Meci din Cupa 
Confederațiilor - 

13:30 Desene animale! Chip
£9 și Dale

14XMJ Jurnal TVR Sport Meteo 
14:30 Teleshopping 
15:00 Dincolo de hartă 
1530Akzente
16:55 Armonii în natură 
1730 Portul miracolelor Cu:

B Antonio Fagundes 
18:30 Știrea zilei 
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40 Omologarea 
19:00 Jurnal TVR Sport Meteo

20:15 Scaramoudie
13 (aventuri, SUA 1952). 

Cu: Stewart Granger, 
Eleanor Parker, Janet 
Leigh, Mel Ferner. Regia 
George Sidney. 
Marchizul de Maynes, 
care are ca misiune pro
tecția Alinei de Gavillac, 
îl ucide în duel pe scri
itorul revoluționar Mar
cus Bratus. Andre More
au jură să răzbune 
moartea prietenului său 
și, pentru a-l găsi pe 
marchiz, îl înlocuiește 
pe adorai care îl juca 
pe Scaramouche într-o 
trupă ambulantă 

22:25 Festivalul Internațional 
de Film Transilvania 
2005 ediția a IV -a. 
Making of

23:00 Jurnalul TVR 
2330 Marcă Ihrejstrată

0:20 Sclavul din vte (dramă, 
raSUA, 1995)

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

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit
0 (reluare) 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 0 nouă viață 
12:15 Zâmbete Intr-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:15 Noi cei din linia întâi

13 (dramă, România, 
1985) Partea întâi. Un 
film de referință din 
impresionanta filmo
grafie lui Sergiu Nico- 
laescu, Noi, cei din li
nia întâi, are o distribu
ție de zile mari din Care 
nu lipsesc nume ca Mir
cea Albulescu, Ion Be- 
soiu, Șergiu Nicolaescu 
sau Valentin Uritescu. 

16:00 Tânăr șl neliniștit,
0 episodul 2405. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell 

17:00 Știrile ProTV Vremea 
18:00 Destine răscumpărate 
19:00 Știrile ProTV Sport.

Meteo

20:15 Presupus nevinovat
S(thriller, SUA 1990).

Cu: Harrison Ford, Raul 
Julia, Bonnie Bedelia, 
Brian Dennehy, Greta 
Scacchi, Paul Winfield, 
într-o zi, procurorul 
Rusty Sabich părăsește 
paradisiacul cămin con
jugal și ajunge la 
birou, unde șeful 
său îi dă o veste 
proastă: frumoasa lor 
colegă, avocata Car
olyn Polhemus, a fost 
găsită omorâtă, iar el 
este însărcinat cu 
instrumentarea cazului 

23XXJ Știrile ProTV Sport 
030 Doi bărbați și
0jumătate. Cu: Charlie 

Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland Taylor 

045 Omul care aduce cartea 
1*00  Știrile Pro TV

7:00 Observator. Sport 
8:00 Canalul 

de știri
10:00 în gura presei

(reluare)
1030 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli

0 simple 
1230 Aproape

0 perfectă 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 UFOria (comedie, SUA
H 1981). Cu: Cindy 

Williams, Harry Dean 
Stanton, Fred Ward 

16:00 Observator 
1645 Vivere - A trăi cu pasi- 

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

174 5 9595-Teînvață ce să 
fad

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Ludan Mândruță. Sport. 
Meteo

20:1) Crocodile Dundee în
H Los Angeles (aventuri, 

coproducție, 2001). Cu: 
Paul Hogan, Linda 
Kozlowski, Jonathan 

. Banks, Jere Burns, Alec 
Wilson.

2230 Observator 
23:15 Splendoare (comedie

(3 romantică, SUA 1999). 
Cu: Kathleen Robertson, 
Johnathon Schaech, 
Matt Keeslar, Kelly 
Macdonald, Eric 
Mabius. Veronica, □ 
actriță de mâna a 
doua, este îndrăgostită 
de doi bărbați complet 
diferiți ca personalitate: 
Abel, critic muzical, 
inteligent, fermecător, 
spiritual, și Zed, bater
ist, animal pur-sânge și 

- atât
1:00 Concurs interactiv 
2:00 Observator 
34M) Aventuri de vacanță

5:00 Poveștiri adevărate
(reluare)

530 Jesus (reluare) 
7:00 Culoarea păcatului
0 (reluare)

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

9:15 Mama vitregă
0 (reluare) 

10:10 Anita (reluare) 
12:15 Totul despre Camila 
13:15 îngerul nopții. Cu:

0 Cesar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

14:15 Legături de familie. Cu: 
0Vera Fisher, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli

1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur-
0 riel, Malema Solda 

17:25 Vremea de acasă 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:00 Rețeta de Acasă 
18:10 Luna. Cu: Gaby Espino,

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

0 Cu: Danna Garcia, 
Miguel Varoni

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

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 
Capetillo, Rene Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska

21:00 Anita. Cu: Ivonne Mon
Otero, Jorge Enrique 

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

23^30 Culoarea păcatului. Cu:
BTais Araujo, Reynaldo 

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

OKX) Legături de familie.
0 Cu: Vera Fisher, Reynal

do Gianecchini, Giovan
na Antonelli, Julia 
Almeida

7:00 Sărută-mă
0 prostule

8:00 Teleshopping 
8:30 CeZar și tipar 
9:00 Rebelii

10:00 Tonomatul DP 2 
1130 Cinci minute 

de cultură
1145 Pasiuni 
12:35 Euro-dispecer 
12:40 Verdict 

0 Crimă
13:30 Teleshoping
14:00 Desene animate: 

Tommy și 
Oscar

14:30 Fiica oceanului 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Tribuna partidelor par

lamentare
1630 Cinci minute de cultură 
16:45 Jurnalul TVR 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cinci minute 

de cultură 
18:30 Sănătate 

naturistă
19:00 Soția lui Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond 
2030 Averi fabuloase 
21:00 Bugetul meu 
21:30 Jurnalul TVR
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Orgolii (dramă, Italia, 

132003). Partea a X-a Cu: 
Elena Sofia Ricci, 
Daniele Pecci, Paolb 
Ferrari, Cristina Capo- 
tondi, Nicola Di Pinto, 
Elena Russo. Regia: 
Giorgio Serafini și Vitto- 

; rio De Sisti 
0:05 A fost odată hoț. Cu: 
0Sandrine Holt, Ivan 

Sergei, Nicholas Lea, 
Jennifer Dale, Robert 
Ito, Michael Wong

1:00 Sănătate naturistă
135 Maria Jose, ultima 
H regină (dramă, Italia, 

2002). Partea I. Cu: Bar
bara Bobulova, Alberto 
Molinari Regia Carlo

■ . Lizzani

7:00 Teleshopping
7:30 Motor
7:55 Sport cu Fiorentina 
8:30 Sunset Beach 
930 Dragoste și putere
0 (SUA 1987)

Cu: Susan Flannery, 
John McCook, Ronn 
Moss, Winsor Hannon 
Regia: Lee Phillip Bell, 
William J. Bell 

10:00 Kensky Show 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica 
12:00 Levintza prezintă 
12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:25 Dragoste și putere 

0(SUA 1987) Cu: Susan
Flannery, John McCook, 
Ronn Moss, Winsor Har
mon Regia: Lee Phillip 
Bell

16:15 Hipnoza 
17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți to NATO 
18:00 Focus Prezintă: Magda

Vasiliu
19:00 Viața la extrem 

20:00 Copiii spun luouri 
trăsnite. Virgil lanțu 
revine la o nouă întâl
nire cu prietenii săi cei 
mici, Spectacolul pe 
care aceștia îl dau este 
savuros, iar replicile 
pline de sinceritate, îi 
copleșesc pe invitați și 
chair pe prezentator. 

21:00 Ce vor fetele 
22:00 Trăsniți Iri NAT.O. 
2230 Focul plus Cu: Cristina 

Topescu 
23:15 In pat cu

El Madonna. Numele 

Madonnei este pentru 
muzica anilor '90 o 
emblemă fără egal. 
Ambițioasa blondă a 
străbătut adesea lumea, 
din Japonia, unde a fost 
arestată pentru idecență 
in public, până-n Cana
da și Detroit 

1:15 Focus 
2:00 Bani la greu

6:00 Din nou acasă (dramă, 
H Marea Britanie, 2001).

7:45 Un bucătar de milioane 
(comedie, SUA, 2003).

9:15 în familie (comedie, 
HSUA 2003). Cu: 

Michael Douglas
11:05 Parteneri de viață 

(comedie, Australia, 
2004).

12:50 O nouă viață (dramă, 
H Marea Britanie, 2004).

Cu: Brenda Blethyn 
14:30 Eu sunt Emma (come- 

Hdie, Italia, 2002). Cu:
Cecilia Dazzi

16:05 Tandrețea cailor
13sălbatici (familie, Cana

da, 2002). Cu: Jane Sey
mour, Mark Rendall 

1745 Miracolul (dramă, SUA, 
2004). Cu: Kurt Russell 

20:00 Școala vieții (familie,
OCanada, 2005).

21:55 Huff. Episodul 7 - 
Cabana

22:50 Huff. Episodul 8 - 0 zi 
friguroasă

23:50 în familie (comedie, 
HSUA, 2003). Cu: 

Michael Douglas, Kirk 
Douglas, Rory Culkin, 
Cameron Douglas 

1:40 Lovitura (thriller, Marea 
H Britanie, 2002). Cu: Guy 

Pearce, Rachel Griffiths

09:00 Știrile Tv Sport 09:30 
Rugby Total (r) 10:00 Știrile Tv 
Sport 10:10 Box profesionist: 
Legea pumnului 11fl) Știrile TV 
Sport 11:15 Teleshopping 1130 
Rodeo! Eroii Vestului Sălbatic 
(r) 12:00 Știrile TV Sport 12:05 
Rodeo! Eroii Vestului Sălbatic 
(r) 13:10 Box profesionist 1400 
Știrile TV Sport 14:15 Teleshop
ping (r) 1430 Tenis. Turneul de 
la Wimbledon 15:05 Tenis: Tur
neul de la Wimbledon. Ziua a 
patra 18:30 Știrile Tv Sport 
19JX) Tenis. Turneul de la Wim
bledon 21:00 Știrile TV Sport 
2130 Fotbal: Copa Liberta- 
dores. Semifinala 1 - tur 23:00 
Tenis. Turneul de la Wimble
don. 00*X)0  Știrile TV Sport

■ ’71!
06.30-07.00 Observator (r) •
16.30 -1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

12.15 Lecții de viață (dramă, 
SUA, 2004)

14.00 Fata lui Johnny (r) 
(dramă, Canada, 1995)

15.45 Furia apei (r) (acțiune, 
SUA, 1997) 

; 1730 Act de voință (I, II) (r) 
(dramă, SUA 1989)

* 19.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

ț 20.15 Lecții de viață (r) 
(dramă, SUA, 2004).

22.00 Jordan (s)
23.00 Tipic feminin (II) 

(dramă, SUA, 2004)
01.00 Cuvânt de onoare 

(dramă, SUA 2003)

12.00 Diagnostic necunoscut
13.00 Drumul spre Berlin - r 

alături de Ai Murray
1330 Vreme de război
14.00 Misterele epavelor, 

HMS Pomone
15.00 Competiția mașinăriilor
16.00 Mașini de viteză
17.00 Gladiatorii celui de-al 

doilea război mondial
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 Pasionat de pescuit
19.00 Tehnologie extremă
20.00 Diagnostic necunoscut
21.00 Turnirul medieval
22.00 Detectivi criminaliști
23.00 Dosarele FBI
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• Contribuții mai mici. Guvernul 
intenționează să scadă cu 3% contribuția 
angajatorilor la fondurile sociale atât în 
2006, cât și în 2007. Contribuțiile la 
asigurările sociale se vor diminua cu 2%, iar 
la ajutorul pentru șomaj cu 1%. (C.P.)

• Nou director. Petre Drăgoescu, membru 
în Corpul de Control al CNH Petroșani, a 
fost avansat, în locul lui Miklos Gertec, ca 
director de Securitate și Sănătate în Muncă. 
Locul lui Drăgoescu la Corpul de Control a 
fost luat de Viorel Utu, care a venit de la 
Preparația Coroești și este în probe. (I.J.)

i Perdanți pe toate liniile
Petroșani (I.J.) - Doar o treime din mine

rii angajați la CNH Petroșani va pleca în 
i concediu de odihnă pe bilete subvenționate. 

Chiar și așa, pentru obținerea unui bilet 
i de odihnă, minerul trebuie să îndeplinească 

o serie de condiții. Mai precis, nu trebuie 
să aibă nemotivate, nici prea multe zile de 
concediu medical și să fie membru de sindi
cat. După ultimele restructurări, se pare 
că cei mai mulți mineri îndeplinesc con
dițiile impuse. Cu toate acestea, spun sindi
caliștii, bilete sunt puține, întrucât și buge
tul CNH este sărac. „Minerii spun că, dacă 

i li se impozitează și acest 80% suportat de 
CNH din bilet, mai bine aleg să meargă la 
coasă unde mai câștigă ceva bani”, spune 
Constantin Cațan, vicepreședinte LSMVJ. 

| Perdante, ca urmare a acestui fapt, sunt și 
. firmele de turism care estimează numărul 

celor care pleacă în concedii de odihnă cu 
80% mai mic față de perioada similară a 
anului trecut.

f Record. 3600
i kg greutate și 
r 3,28 metri sunt
I dimensiunile 
I celui mai mare 
I biscuit de ceai 
? realizat vreo- 
' dată. Ca urmare 
F a fost înscris 
’ zilele trecute în

Cartea Recor
durilor. Reali- 

. zarea aparține 
chinezilor cofe- 
tari din Piața de 

| ceaiuri Fangcun 
, a orașului 
I Guangzhou, din 
i sudul Chinei.
. Pentru 

realizarea lui a 
fost nevoie de 
doi ani de expe-

' rimente. între 
ț ingredientele 
î folosite se află.și 
g plante de ceai cu 
» aromă puternică.

(Foto: ERA)

’Mr 'SB

Cumpără ciuperca, neamule!
■ Ciupercile se vând 
bine în Vale, însă 
nimeni nu garantează 
că sunt comestibile.

Iha Jurcone_________________
lna.jurcone@informmedia.ro

Petroșani - Atractive sau 
nu, ciupercile de pe tarabele 
piețelor din Petroșani, Vulcan 
și Lupeni s-au umplut în 
ultimele zile de ciuperci cu 
aspect puțin dubios în ceea ce 
privește forma și culoarea. 
Pentru că nu au certificate 
fitosanitare, vânzătorii pot 
pune în pericol viața celor 
care le cumpără.

Potrivit controlorilor, orice 
descindere în piețele din

Valea Jiului se soldează cu 
fuga vânzătorilor de la 
tarabă.

Lege nesocială
Legea nu permite unei per

soane să adune mai mult de 
3 kilograme de fructe de 
pădure, însă reprezentanții 
Ocolului Silvic Petroșani nu 
pot lua măsuri din cauza 
sărăciei. Chiar dacă amenzile 
sunt drastice, nu a fost ni
meni amendat. Toate se în
tâmplă până în momentul în 
care se vor deschide centrele 
de colectare ale Ocolului, 
unde se va putea vinde legal 
orice produs adunat din pă
dure. „în Vale se supravie
țuiește din culesul fructelor 
de pădure. Nu putem să

interzicem această activitate”, 
spune Otto Hebel, șeful Ocolu
lui Silvic. O familie poate 
obține pe zi, în plin sezon, 1,5 
mfl. lei. Cu venitul de până la 
50 de mii. de lei pot trăi un

an întreg. „Până acum nu s- 
au înregistrat cazuri de into
xicări cu ciuperci, dar vara 
este abia la început”, spune 
Sidonia Faibiș, directorul Spi
talului de Urgență Petroșani.

După ploaie ciupercile cresc mai repede

Denominarea - facturi în lei noi

Clauzele între GFR și CNH Petroșani au 
fost încălcate ca urmare a grevei 
ceferiștilor. CNH amenință cu penalități 
pentru fiecare transport neefectuat conform 
contractului pe care le vor cere spre 
achitare CFR-ului. Stocul de cărbune era 
ieri de 30.000 tone.

(Foto: Ina jurcone)
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Pastă de dinți Colgate
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26900 lei (Billa)
Săpun Palmolive 2+1 24900 lei (Billa)
Șervețele demachiante Nivea Visage 94900 lei (Billa) i
Intesa Deo Unisex 89900 lei (Artima)
Roll-on Anti-Perspirant 74900 lei (Billa)
Gel de duș Palmolive 49900 lei (Artima)
After Shave Adidas 100 ml 144900 lei (Billa)
Tampax 49900 lei (Billa)
Șampon Wash&Go 57900 lei (Billa)
Vopsea de păr Weilaton 124900 lei (Billa)

Societatea Preț Variație
închdere (lei/acț)(%)

■ Salariile, facturile, 
soldurile conturilor, 
impozitele se vor expri
ma în lei noi.

Clara PAs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - De la 1 iulie, o parte 
din bancomate vor elibera lei 
grei, după care leii grei se 
vor putea obține fie sub for
ma salariilor, fie ca rest la 
cumpărături. Ghișeele ban
care nu vor schimba leii 
vechi în lei noi. Un an și 
jumătate leii grei și leii noi 
vor circula în paralel, iar 
afișarea dublă se va face timp 
de un an.

Rotunjiri în + și în -
De la 1 iulie, sumele din 

cont se vor împărți la 10000, 
iar ce depășește 50 de lei 
vechi se va rotunji la 100 de 
lei vechi. Salariile și pensiile

se vor rotunji în plus, astfel 
încât suma exprimată să nu 
aibă zecimale.

Dacă impozitul are la final 
o sumă mai mare de 5000 de 
lei vechi, se va plăti în plus 
la stat și diferența până la 
10000 de lei vechi, dacă 
ultimele cifre ale impozitului 
reprezintă o sumă mai mică 
de 5000 de lei vechi, statul va 
uita de ea. Facturile emise 
după 1 iulie vor fi întocmite 
și exprimate doar în lei noi.

Comisioane bancare
Pentru comisioanele sau 

taxele percepute sub forma 
unui procent dintr-o sumă, 
nu va fi nici o modificare; în 
cazul celor percepute în sumă 
fixă până la data de 30 iunie 
2006 vor fi exprimate în lei 
noi și vor apărea în nomen
clatoare de tarife și comi
sioane ale băncilor.

Toate drepturile și obliga
țiile bancare vor fi convertite

în moneda nouă. Nu va fi 
necesar să mergeți la bancă 
pentru încheierea de acte 
adiționale care să confirme 
conversia în lei grei (acest 
lucru este valabil și pentru 
ratele neachitate la termen, 
restante în sold la 30 iunie 
2005).

Ne vom lua adio de la ele

Scumpiri 
din TVA

București (C.P.) - Mi
nistrul Finanțelor, Ionuț 
Popescu, a declarat că 
TVA ar putea fi majo
rată de anul viitor cu 2 
sau 3 procente. El a spus 
că scopul majorării TVA 
este temperarea creșterii 
consumului. Deși adesea 
oficialul de la finanțe a 
spus că nu se va inter
veni asupra nivelului co
tei TVA, acum afirmă că 
o decizie privind nivelul 
viitor al acestei cote va 
fi luată în perioada ur
mătoare. „încă din 2004 
salariile au crescut prea 
mult, apoi și prin cota 
unică au rămas prea 
mulți bani la oameni și 
s-a dezvoltat foarte mult 
creditul de consum”, a 
spus Popescu.

r

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA.
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277. 

I H

1. SNFPETROM 3970 -1,49
2. SIF1 KÂNAT-GR&ANA 12800 0
3. TLV 7650 -0,65
4. BRD oprit
5. IMPACT 3950 -0,50
6. AZOMUREȘ 2280 +3,6
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6700 0
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRC)
755 -1,95

9. HABER 4350 +1,16
10. BCCARPATICA 4400 0
11. DECEBAL 100 -4,76

cotații valutare
Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 23 iunie 2005
Valută 
BNR

euro
36.149 (3,6149)

dolar
29.787 (2,9787)

liră sterlină
54.164 (5,4164)

Cursul valutar practicat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

CV CV CV
Banc Post 35.950 (3,5950) 36.450 (3,6450) 29.500 (2,9500) 30.000 (3,0000) 53.900 (5,3900) 54.800 (5,4800)
BRD 35.700 (3,5700) 36.500 (3,6500) 29.250 (2,9250) 30.100 (3,1000) 53.400 (5,3400) 55.050 (5,5050)
Banca Transilv. 35.870 (3,5870) 36.320 (3,6320) 29.486 (2,9486) 29.936 (2,9936) 53.832 (5,3832) 54.567 (5,4567)
Raiffeisen Bank 35.700 (3,5700) 36.500 (3,6500) 29.200 (2,9200) 30.100 (3.0100) 53.400 (5,3400) 55.000 (5,5000)

Cursul valutar practicat de casele ele schimb valutar dm Deva
Star Exchange 35.900 (3,5900) 36.200 (3,6200) 29.600 (2,9600) 30.000 (3,0000) 52.800 (5,2800) 54.500 (5,4500)
Herdan Exchange 35.900 (3,5900) 36.100 (3,6100) 29.600 (2,9600) 29.800 (2,9800)

j

mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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• Furt. Polițiștii au stabilit că Valentin N., 
20 de ani, din Totești, cu antecedente pe
nale, este autorul furtului comis în noaptea 
de 03/04 iunie, din locuința unei persoane 
din Hațeg, de unde a sustras bunuri în va
loare de 8.000.000 lei. Prejudiciul a fost 
recuperat în proporție de 95%. (M.T.)

Pacoste pen 
tru Retezat

• Șoferul păgubit. Dorel G., 34 de ani, din 
Simeria, a fost prins, în timp ce călătorea cu 
autobuzul, pe ruta Deva - Simeria, după ce 
i-a furat șoferului de autobuz 950.000 lei. 
Banii au fost recuperați, iar bărbatul este 
cercetat în libertate pentru furt. (M.T.)

• Amenzi. în ultimele 48 de ore,'polițiștii 
hunedoreni au aplicat 173 de amenzi la le
gea circulației, din care 26 la regimul de 
viteză și au reținut 7 certificate de înmatricu
lare. Au fost încălcate 197 de diferite acte 
normative și sancționate cu amenzi în va
loare de 97.6 milioane lei. (M.T.)

Vacanța de 
vară
Daniel I. Iancu
dan iei. ia ncu@ informmedia .ro

■ Pășunatul în Parcul 
Național Retezat se 
desfășoară uneori fără 
nici o restricție.

Sanda Bocaniciu
sanda, bocamciu@informmedia.ro

Deva - Este o îndeletnicire 
care produce multe pagube și 
care este combătută de legi. 
De păcate acestea nu sunt 
respectate. Cei care se sustrag 
legilor sunt greu de depistat. 
Ei se ascund sub declarații 
false atunci când încheie con
tractele de pășunat cu primă
riile care dețin astfel de 
pășuni.

în prezent se efectuează 
controale în Retezat pe tema 
aceasta. Pentru a nu se 
degrada pajiștile, în Retezat 
pot să-și ducă oile la păscut 
doar satele care au în pro
prietate terenuri în Retezat, 
în județele Hunedoara și Alba 
există opt comune cu 23 de

sate care pot încheia con
tracte. Ca să fie valabile, aces
tea trebuie să poarte avizul 
APNR.

Se urmărește să nu fie dus 
un număr mai mare de oi 
decât capacitatea de suport a 
pășunilor și să nu vină oieri 
din alte părți (Sibiu, Arad 
etc.) pe terenurile celor din 
Hunedoara. Au fost cazuri 
când au fost semnate con
tracte de pășunat pentru 300 
de oi/pășune și s-a urcat cu 
1000 - 1500 de oi.

Cine va avea de suferit?
Satele cărora le aparțin 

pășunile pierd astfel milioane 
de lei. Sătenii riscă să nu mai 
aibă unde să-și ducă, în 
viitor, animalele la pășunat. 
Un alt neajuns se răsfrânge 
asupra turiștilor care pot 
avea surpriza de a nu se 
putea orienta pe traseu din 
cauză că stâlpii de marcaj de 
pe anumite porțiuni au fost 
smulși din pământ și folosiți

Pășunatul abuziv în Retezat distruge monumentele naturii

Un prieten era tare mândru, săptămânile 
trecute, de biletul lui la mare, cum
părat cu multe găuri strânse la curea și după 

o lungă așteptare inspirată din lozinca oranj 
cu „să trăim bine". Nefericitu' n-a luat însă în 
calcul faptul că cineva îi va pune bețe-n 
roate. Și taman la roțile calului de fier nu se 
aștepta, așa că greva ceferiștilor nu numai că 
l-a luat pe nepregătite, da' era să-i dea și 
peste cap bunătate de vacanță. Așa că ce era 
să facă? S-a postat omu', cu tot cu bagaje și 
nevastă, într-o stație de autobuz și-a așteptat 
să ia drumu' mării,'cel puțin pe-o bucată de 
traseu. L-a luat, dar nu prea departe, că de la 
Alba cursa o lua către nordu' Moldovei și 
nicidecum către tătarii din Dobrogea unde- 
avea el rezervat pat moale prin legământ 
financiar. A ajuns și-n Țara Bârsei, unde-a 
crezut că-i va putrezi, dacă nu ciola-nele, cel 
puțin mâncarea luată la pachet... Prin Bărăgan 
i-a trăsnit ideea să se-ntoarcă, dar n-avea cu 
ce, așa că a ținut-o tot înainte...

la stânele din apropiere. For
mațiile Salvamont și alți iu
bitori dezinteresați ai mun
telui au dus cu greu tot felul 
de obiecte și materiale pentru 
folosul tuturor celor care

merg să se bucure de liniș 
De obicei, acestea iau drum 
stânelor și sunt de folos do 
ciobanilor, în loc să fie 
folos miilor de turiști care v 
în Masivul Retezat.

i Ce credeți despre eliberarea aurarilor?

Acum se bălăcește prin ape sărate. Da' 
nu crede să mai aibă atâtea zile de

cazare cât are de gând CFR-ul să stea-n 
grevă, iar porcușorul-pușculiță l-a sacrificat 
de mult. Deja se gândește să-și dea slipul 
la schimb pe-o pereche de adidași sănătoși 
și, dacă o va porni de-acum pe jos, până 
la toamnă o să ajungă acasă. Problema e 
că pân-atunci va trebui să-și găsească alt 
serviciu! Și după câte se vede, locul de 
muncă ce tinde să aibă cele mai multe zile
libere e CFR-ul!

întâlnire la CNH Petroșani
Petroșani (M.S.) - Autoritățile județului 

Hunedoara se vor întâlni azi. la Petroșani, 
cu conducerile CNH, Ligii Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului și Termocentralei 
Mintia, în încercarea de a soluționa situația 
de criză apărută în Valea Jiului ca urmare 
a preluării unei cantități de cărbune mai 
mici decât fusese planificată. Președintele 
Ligii", Zoltan Lakatas, a. declarat că stocurile 
de cărbune din Valea Jiului depășesc 20.000 
de tone și s-a arătat îngrijorat de faptul că 
nepreluarea producției va conduce la 
imposibilitatea creării de venituri din care 
să fie achitate salariile minerilor.

• Consiliul Județean Hunedoara:

Dorin Păran, vicepieședinte 09 00-12 00
• IPJ Hunedoara:

Corrisat Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ
• Primăria 'Municipiului Deva:

loan Imșconi. viccpriniar 08.00-10.00
• Primăria Municipiului Hunedoara:

Simion Jitian yiceprimar incepând cu ora 09.00
• Poliția' Municipiului Hunedoara:

Comisar Gostel Cozac, adjunct al șefului Poliției
Municipiului Hunedoara 14 00-16.00
• Inspectoratul de jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului 
pentru logistică: 14.00-16.00

•; r; u-.

Este deplorabil ce s- 
a întâmplat.

Arestarea lor s-a făcut 
cu foarte mult tam
tam din partea poliției 
și eliberarea lor nu-și 
avea locul. Dacă nu 
există colaborarea 
între poliție și 
justiție, arestările nu- 
și mai au nici un 
rost.
Anonim,
Deva

;: .'..vs

Nu știu despre ce 
este vorba. Am 

fost foarte ocupată în 
ultimul timp și nu am 
avut timp să ascult 
știrile. Dacă justiția i- 
a eliberat înseamnă 
că a făcut-o pe baza 
anumitor probe sau a 
insuficienței probelor 
prezentate de 
procurori.
Eugenia, 
Deva

Pe ce bază i-a elibe
rat? Acești oameni 

au profitat și au vân
dut patrimoniul statu
lui și nici o pedeapsă 
nu mi s-ar părea sufi
cient de mare pentru 
ei. Dar legile de la noi 
din țară sunt foarte 
permisive și dau posi
bilitatea la 
interpretări.
DlONISIE CRăCIUNEAN, 

Deva

Recursul Cozma - amânat
Deva (M.S.) - Recursul for

mulat de Miron Cozma îm
potriva condamnării sale pen
tru mineriada de la Costești, 
din ianuarie 1999, va fi jude
cat pe 12 septembrie la înal-

Miron Cozma

ta Curte de Casație și Justiție, 
potrivit unei decizii luate ieri 
de magistrați. Cozma va fi 
adus, la recursul din Bu
curești, escortat de poliție, 
pentru că el are interdicție de 
a veni în Capitală, timp de 5 
ani, conform condamnării 
suferite pentru mineriada din 
septembrie 1991. Miron Coz
ma a fost condamnat, pentru 
mineriada de la Costești, la 10 
ani de închisoare. Alături de 
el, au mai primit câte cinci 
ani de închisoare alți cinci 
lideri sindicali, între care se 
numără și Romeo Beja. Toți 
cei șase condamnați au con
testat decizia Curții de Apel 
București, luată în luna 
decembrie 2003.

Circulația prin Defileul 
Jiului a fost reluată

Deva (M.T.) - De marți, 21 
iunie, restricția de circulație 
pentru mașinile de mare 
tonaj, care circulă prin 
Defileul Jiului, a fost ridicată. 
Această restricție a fost 
impusă pentru autovehiculele 
de peste 3,5 tone, din 18 
aprilie, după ce zidul de spri
jin al șoselei, înalt de 8-10 m, 
s-a prăbușit în râul Jiu. Ast
fel, circulația rutieră pe Dru

mul European 66 a fost per
misă doar mașinilor de tonaj 
mic, de până la 3,5 tone pe un 
singur sens. Lucrările de 
refacere a tronsonului de 
drum avariat, executate de 
Secția Gorj a Administrației 
Drumurilor Naționale, au fost 
încheiate, iar circulația auto
vehiculelor cu tonaj greu, de 
până la 25 de tone, a fost relu
ată.

Nu sunt la curent 
cu asemenea știri. 

Chiar dacă nu mi 
pare normal ca 
justiția să-i elibereze 
la doar o săptămână 
de la o arestare cu 
foarte mult tam-tam, 
trebuie să avem 
încredere în justiție. 
Să nu-i discredităm 
chiar pe toți!
ANONIMă, 

Deva

Justiția este oarbă?
Este inadmisibil c 

se întâmplă, numai < 
s-ar putea ca și cei 
care acum sunt în 
măsura de a lua 
decizii să fi benefici; 
de aurul din munții 
Orăștiei. Așa toate si 
leagă și aurarii nu 
vor fi condamnați 
niciodată.
Horia Popa, 
Deva

coirs
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Popicari de 
argint

• Sprijin. „Am simțit că de activitatea 
sportivă se interesează atât prefectul, cât și 
subprefectul. Așadar, există reale premise 
pentru a primi sprijin din partea Prefecturii" - 
ne-a declarat recent Mircea Sîrbu, președin
tele AJF Hunedoara. (V.N.)

• Cartonașe galbene. Din datele puse la 
dispoziție de Sectorul competiții al AJF reiese 
faptul că, în anul competițional 2004-2005, 
cele 13 echipe din Divizia D au acumulat 
576 de cartonașe galbene. Pentru acestea s- 
au plătit 83,3 milioane de lei. Cel mai mult a 
plătit Minerul Aninoasa: 8,5 milioane de lei 
pentru cele 57 de cartonașe. (V.N.)

■ Cadeții de la CS 
Siderurgica au obținut 
trei titluri de vicecampi- 
oni la CN de la Galați.

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Hunedoara - Sportivii de la 
CS Siderurgica Hunedoara au 
reușit un bilanț excelent la 
CN de cădeți, încheiate ieri la 
Galați, demonstrând încă o 
dată valoarea școlii de popice 
hunedorene. Popicarii antre
nați de Iulian Gherghel au 
urcat pe podium la toate cele 
trei probe ale competiției,

cucerind 3 medalii de argint, 
zestre cu care CS Siderurgi
ca a ocupat locul secund în 
clasamentul pe medalii, fiind 
devansată doar de clubul 
gazdă, ICMRS Galați.

Dezavantajați de pistă
Clubul hunedorean a fost 

reprezentat de 4 sportivi, dar 
cea mai bună prestație a avut- 
o Bogdan Tomulescu. în pri
ma zi a competiției, la pe
rechi, Bogdan Tomulescu și 
Ștefan Juglea au ocupat locul 
II, în vreme ce perechea Fla
vius Banga - Paul Rohotin a 
fost la un pas de podium cla- 
sându-se pe locul 4. Ieri, în

Componenții CS Siderurgica, campioni naționali la juniori

concursurile de la individual 
și individual combinat, Bog
dan Tomulescu a obținut 2 
medalii de argint, fiind între
cut de fiecare dată de repre
zentantul gazdelor Ion Cercel. 
„A fost un concurs strâns, 
decis la ultima pistă. Bogdan 
nu a concurat doar cu adver
sarii, ci a fost dezavantajat și 
de caracteristicile pistei. A 
fost învins de sportivul de la 
Galați care se antrenează pe

pista respectivă și care a avut 
de partea lui sprijinul gale
riei, element decisiv la capi
tolul psihic. Dincolo de regre
tul că nu avem medalie de 
aur, rezultatele sunt foarte 
bune și confirmă titlul națio
nal la echipe obținut recent, 
succes care face din actuala 
generație de cădeți și juniori 
una dintre cele mai promi
țătoare din istoria clubului”, 
preciza antrenorul Gherghel.

I

i

Va semna Protasov?
București (V.N.) - Plecarea grăbită a lui 

Protasov în Grecia și declarațiile contra
dictorii ale oficialilor de la Steaua aruncă 

multă incertitudine asupra 
numelui viitorului antre
nor din Ghencea. Becali i- 
a anunțat pe suporteri să 
stea liniștiți, pentru că 
totul este aranjat, iar Pro
tasov se va întoarce. Pro
tasov a cerut un contract, 
iar acest lucru presupune 
mai multe. Fără îndoială,

în nouă cazuri din zece, Becali nu ar fi 
acceptat o asemenea cerere. însă este cu 
cuțitul la os, așa că nu a refuzat condițiile 
lui Protasov. Acum totul depinde de seri
ozitatea cu care avocații Stelei întocmesc 
contractul.

Protasov
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„Aș vrea să fiu mai rea cu... profitorii"
Prefectul Vladu și 
vânătorii sportivi

Deva (V.N.) - Printr-un comunicat de 
presă al Prefecturii ni s-au precizat câteva 
chestiuni legate de Asociația Vânătorilor 
și Pescarilor Sportivi Hunedoara și Insti
tuția Prefectului. Conform acestuia, AJVPS 
este o organizație neguvernamentală, apo
litică, constituită pe principiul liberei 
asocieri din totalitatea vânătorilor și pesca
rilor sportivi care aderă și îi respectă Statu
tul. Conform prevederilor Legii 340/2004, 
Instituția Prefectului nu se poate implica în 
rezolvarea directă a problemelor apărute 
la nivelul AJVPS Hunedoara. Ca urmare a 
memoriilor primite, prin care erau sesizate 
problemele apărute în cadrul A.J.V.P.S. 
Hunedoara, Instituția Prefectului a solicitat 
instituțiilor abilitate verificarea celor sem
nalate și dispunerea de măsuri în limita 
competențelor.

Libertate deplină
Conform art. 16, alin 2 din Statut, pro

blemele apărute în cadrul asociației pot fi 
rezolvate prin convocarea Adunării Ge
nerale a membrilor A.J.V.P.S. Hunedoara, 
în calitatea sa de membru al A.J.V.S.P 
Hunedoara, prefectul județului Hunedoara, 
domnul Cristian Marius VLADU, are liber
tatea deplină de acțiune și poate uza de 
dreptul său pentru a solicita excluderea 
membrilor care încalcă prevederile Statu
tului A.J.V.P.S. Hunedoara așa cum orice 
alt membru al asociației o poate face, lucru 
care s-a și întâmplat.

■ Elena crede că la noi 
nu se respectă legile, 
pentru că oamenii sunt 
prea săraci.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.tnarinut@informmedia.ro

Deva - Campionatul de fru
musețe „Miss Sport” Cuvân
tul liber vă propune în etapa 
a V-a să admirați și să votați 
o altă reprezentantă a secției 
de gimnastică aerobică a CSS 
Cetate Deva. Elena Zbora a 
început cu gimnastica artis
tică, dar după 2 ani s-a trans
ferat la gimnastică aerobică, 
sport pe care-1 practică de 6 
ani și la care a reușit cea mai 
bună performanță în 2003, 
când a cucerit titlul națio
nal.

CUVÂNTUL LIBER: Ce avanta
je are o persoană care prac
tică sportul?

Elena Sbora: Eu nu văd viața 
fără sport, pentru că îmi pla
ce foarte mult ceea ce fac. 
Dincolo de pasiune și perfor
manță, cei care fac sport au o 
ținută mai atractivă, mai

multă energie și vitalitate și 
uneori altfel li se deschid uși
le când vor să rezolve o pro
blemă.

C.L.: Ai avut și dezamăgiri 
din cauza sportului?

E.S: Nu din cauza sportului, 
ci pentru că nu am putut par
ticipa la unele competiții. O 
dată nu am onorat cu pre
zența un puternic concurs 
internațional din cauza unui 
pojar, iar în 2004 am ratat 
participarea cu lotul națio
nal la Campionatul Mondial 
din Bulgaria, pentru că a tre
buit să susțin examenul de 
capacitate.

C.L.: Care sunt calitățile 
tale? Ce te deranjează la 
persoana ta?

E.S: în primul rând, cred că 
sunt sufletistă. La acest capi
tol sunt aproape naivă, pen
tru că mulți încearcă să pro
fite de faptul că sunt deschisă 
și miloasă. Apoi, cred că sunt 
foarte ambițioasă, încăpățâ
nată și destul de timidă și 
modestă. Nu neapărat că mă 
deranjează când cineva pro
fită de mine, dar mi-aș dori

să fiu mai rea, mai puternică 
și să nu mai plec urechea la 
toate „plângerile” profitorilor.

C.L.: Ești o bună 
gospodină?

E.S: Nu prea, pentru că aici 
la Deva mănânc la cantină. 
Dar în vacanță, acasă, o ajut 
pe mama și chiar încerc să 
prepar singură prăjituri mai 
simple.

C.L.: Ce ar trebui făcut 
pentru o lume mai bună?

E.S: Acum nu se respectă

nici măcar legile din prezent, 
pentru că oamenii bogați îi 
tratează de sus pe cei săraci. 
Dacă s-ar schimba această 
situație și legea ar fi lege, 
poate că va fi mai bine.

C.L.: Ce calități crezi că 
are bărbatul ideal?

E.S: Contează frumusețea 
interioară. Dacă are un suflet 
mare, e inteligent și sufletist 
poate fi bărbatul viselor 
oricărei fete. în privința ba
nilor, încă nu știu cât con
tează aceștia.

Elena Zbora

Data șl locul nașterii: 16 mai 1989, Rin. 
Vâlcea

Club: CSS Cetate, secția gimnastică 
aerobică
Palmares: campioană națională la indi
vidual, argint la trio ș bronz la grup în 
2OO3i vicecampioană națională la grup 
în 2004.
Pasiuni: rolele, călătoriile, muzica.

Fotbal sătesc la Dobra
Dobra (V.N.) - Recent, la Dobra s-a des

fășurat o competiție fotbalistică de mare 
interes în zonă. Spunem acest lucru, 
întrucât la întrecere s-au înscris nouă 
echipe din opt localități: Dobra 1, Dobra 2, 
Lăpușnic, Rădulești, Stăncești, Roșcani, 
Lăpugiu de Jos, Bătrîna și Tomești, județul 
Timiș.La sfârșitul celor opt meciuri jucate 
pe parcursul unei întregi zile, cea mai bună 
echipă s-a dovedit a fi Dobra 1. Jucătorii 
au prijnit diplome și premii. Competiția a 
fost organizată de Primăria Dobra, în cola
borare cu AJF Hunedoara. în aceeași zi au 
mai fost organizate întreceri de cros băieți 
și fete, concurs de biciclete etc.

Ia CUVAțJțyj. și câștigi premii atractive!
• Concursul Miss Sport CL se desfă
șoară în perioada 14 iunie— 15 iulie, 
în fiecare marți, joi și sâmbătă, în Pa
ginile Sport vom publica interviuri, i- 
lustrate cu fotografii adecvate cu spor
tivele 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.

Talon de concurs - 23 iunie 2005
Nume______________________________ Prenume.
Adresă______________________________________
Telefon ______________________________ E-mail
Numele concurentei____________________________
Nota acordată concurentei: - _________ JURNAL cuvire

CONCURS

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.tnarinut@informmedia.ro
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PE SCURT
• Buget. Principalul finanțator al echipei FC 
Vaslui, Adrian Porumboiu, a anunțat că vor 
fi cheltuiți 500.000 de dolari pentru 
achiziționarea de jucători în vederea noului 
sezon competițional.(MF)

• Secund. Fostul component al echipelor 
Steaua și Universitatea Craiova, Ștefan Stoi
ca, va fi secundul antrenorului Oleg Protasov 
la Steaua. Stoica a evoluat și în străinătate, 
la formațiile elene Larisa și Veria.(MF)

Dezamăgire
Munchen (MF) - Selec

ționerul Australiei, Frank j 
Farina (foto), s-a decla
rat dezamăgit de evolu
ția fundașilor săi la me- j 
ciul pierdut cu Tunisia, 
scor 0 - 2, în grupa A a î 
Cupei Confederațiilor. î 
„Am făcut greșeli de de- 
butanți. Atacul a mers 
bine, dar nu și apărarea, i 
Sunt dezamăgit. Când i 
faci astfel de greșeli, la j 
asemenea nivel, imediat i 
ești pedepsit. Totuși, I 
cred că echipa mea a ju- i 
cat bine. însă, anumiți ; 
jucători nu mai erau cu : 
mintea la turneu. Am i 
făcut schimbări pentru 
a încerca să mențin pro
spețimea. Atmosfera din 
Germania a fost minu
nată și sper să fim aici 
și anul viitor”, a spus 
Farina. Selecționerul 
echipiei naționale a Tu
nisiei, Roger Lemerre, 
crede că jucătorii săi și-
au demon
strat va
loarea în 
partida 
cu 
selecțio
nata 
Aus
traliei.

Părerea lui Klinsmann
Frankfurt (MF) - Selecționerul Germaniei, 

Jurgen Klinsmann, a declarat că reprezen
tativa Argentinei este, în acest moment, cea 

mai bună echipă din lume, 
după remiza înregistrată, 
marți, scor 2 - 2, în grupa A 
a Cupei Confederațiilor. 
„Am decis să-i acord o 
pauză lui Michael Ballack, 
deoarece avea nevoie. Este 
bine că alți jucători își 
asumă responsabilitatea, iar

în această seară au făcut foarte bine acest 
lucru, fiind chiar în măsură să învingă 
Argentina, care este, în acest moment, cea 
mai bună echipă din lume. Echipa a jucat 
foarte bine, mai ales în plan tactic. Aș 
prefera să jucăm în continuare cu echipe 
puternice, mai întâi cu Brazilia, iar apoi, 
dacă vom învinge, din nou cu Argentina”, 
a afirmat Klinsmann.

J. Klinsmann

Detroit Pistons a egalat din nou 
situația în finala NBA, câștigând în depla
sare meciul al șaselea împotriva campioa
nei Conferinței de Vest, San Antonio Spurs, 
cu scorul de 95 - 86. (Foto: epaj

l________________________________

Bistritenii îsi fac planuri mariĂ A ■

Asier det Homo

Del Homo, 
la Chelsea
Londra (MF) - Funda
șul spaniol al echipei 
Athletic Bilbao, Asier 
del Homo, a fost 
transferat la formația 
Chelsea Londra, un
de va evolua în ur
mătoarele trei sezoa
ne, în schimbul su
mei de 12 milioane 
de euro, informează 
site-ul oficial al cam
pioanei Angliei. „Asi
er este un jucător fe
nomenal, care va 
aduce calitate echipei 
într-un sector pe care 
dorim să-l consolidăm. 
Sunt sigur că el va fi 
un jucător important 
pentru echipă în mo
mentul în care Chel
sea vrea să reușească 
să se impună atât în 
Anglia, cât și în Liga 
Campionilor", a spus 
managerul grupării 
Chelsea, Jose Mou
rinho. Del Homo 
se va alătura grupării 
londoneze de pe 
6 iulie.

■ Gloria joacă dumini
că returul cu Olympia- 
kos Nicosia, cu gândul 
la Deportivo la Coruha.

București (MF) - Jucătorii 
Gloriei Bistrița, învingători 
în partida din deplasare cu 
Olympiakos Nicosia, scor 5 - 
0, din manșa întâi a primu
lui tur al Cupei UEFA Inter
toto, se gândesc deja la posi
bilitatea de a întâlni Deporti
vo la Coruna, în turul al trei
lea al competiției. Atacantul 
Sandu Negrean, cel care a 
purtat banderola de căpitan la 
meciul tur cu Olympiakos Ni
cosia, a declarat ieri că speră 
să întâlnească fosta campioa
nă a Spaniei. „în Cipru, am 
avut un adversar mai modest 
și, cu toate că am câștigat, am 
zis că nu ne îmbătăm cu apă 
rece. Dar sperăm să trecem 
cu bine de retur și să întâl

Dublul campion I 
mondial de raliuri. 
Carlos Sainz, va 
pilota pentru Ci
troen și în etapa 
din Grecia, pro
gramată în acest 
week-end. în ciuda 
faptului că spanio- I 
lui - care s-a 
retras din campio
natul mondial la 
sfârșitul sezonului ! 
trecut - anunțase 
inițial că prezența 
sa în Raliul Tur
ciei a fost doar un 
eveniment 
izolat.(L.G.)

(Foto: EPA) 
-------- -------------------------J

Antrenor nou
Istanbul (MF) - Antre

norul franco-bosniac Fa- 
ruk Hadzibegici a semnat, 
marți, un contract pe un 
an cu echipa de fotbal tur
că Gaziantepspor. Hadzi
begici, în vârstă de 47 de 
ani, a mai antrenat echipa 
Sochaux (1995-1998), națio
nala Bosniei-Herțegovina 
(ianuarie - decembrie 2000) 
și formația franceză Tro
yes (ianuarie 2003 - iunie 
2004). „Sunt bucuros că 
am o nouă provocare în 
cariera mea. Am fost în
cântat de proiectul clubu
lui din Turcia”, a spus Fa- 
ruk Hadzibegici. Echipa 
Gaziantepspor a încheiat 
sezonul trecut pe locul no
uă în campionatul primei 
divizii a Turciei.

Farul, aproape de desființare
■ Principalii finanțatori 
ai clubului de baschet 
Farul Constanța au de
cis să-și retragă sprijinul.

Constanța (MF) - Președin
tele Consiliului de Adminis
trație, Carol Viorel Dichiu, și-a 
anunțat demisia. „în propor
ție de 99,9 la sută echipa BC 
Farul este desființată. Din pă
cate, împreună cu colegii mei 
am hotărât să retragem spri
jinul financiar. Motivele sunt 
de natură personală. Noi pu
team asigura din surse pro
prii un buget ambițios care se 
situa între 550.000 și 600.000 
de euro, iar obiectivul era ti
tlul. Din păcate, din cauza 
campaniei duse în perma
nență împotriva noastră am 
decis să ne retragem din bas
chet. Mi-am dat demisia din 
funcția de președinte, mi-am 
retras sprijinul, acum nu mai

Alberto Luque (dreapta) și colegii săi ar putea veni la Bistrița.

nim Deportivo la Corufia, o 
echipă care a evoluat în Liga 
Campionilor și, dacă se poate, 
să facem o figură frumoasă. 
Și la noi a fost primul meci 
în această formulă și nu ne
am putut da seama cum e, 
dar cu câteva achiziții credem

Consecințe în urma boicotului
■ Aproximativ 16 mili
oane de dolari ar putea 
fi returnați spectatori
lor de la Indianapolis.

Paris (MF) - Cele șapte 
echipe de Formula 1 care au 
refuzat să participe, dumini
că, la Marele Premiu al SUA, 
ar putea fi obligate de Fede
rația Internațională de Auto
mobilism (FIA) să returneze 
banii plătiți de spectatori pen
tru a asista la cursa de la In
dianapolis. „FIA nu poate sus
pendă echipele respective, 
pentru că ar fi afectate urmă
toarele ,curse, dar președintele 
FIA, Măx Mosley, a înaintat 
deja ideea ca echipele să fie 
obligate să plătească fanii, ca
re au achitat câte 100 de do

am nici o calitate oficială”, a 
spus, marți, Carol Viorel Di
chiu, după Adunarea Genera
lă extraordinară a clubului 
constănțean. La rândul său, 
cel de-al doilea finanțator al 
echipei și vicepreședinte al 
clubului, grecul George Vatis- 
tas, a declarat că nu va mai 
sprijini financiar gruparea.

Investiție condiționată
Dichiu a menționat că, îm

preună cu Vatistas, va investi 
în continuare în sport, dar 
într-un club privat care nu va 
reprezenta interesele Româ
niei. „Aceasta este modalita
tea noastră de protest față de 
toate șicanele la care am fost 
supuși în ultima vreme. Dacă 
se va găsi un sponsor princi
pal atunci vom mai da și noi 
bani, dar nu la nivelul la care 
am făcut-o până acum”, a 
spus Dichiu. 

că vom schimba lucrurile”, a 
spus Negrean.

Miza pe tinerețe
Autor a trei goluri în par

tida din primul tur cu Olym- 
piakos Nicosia, Bogdan Pereș 
este de părere că oficialii clu

lari pentru a asista la farsa 
de la Indianapolis”, scrie sur
sa citata. Potrivit AFP, suma 
totală care ar putea fi retur- 
nată se ridică la aproximativ 
16 milioane de dolari. „Echi
pele vor fi totuși penalizate le 
sponsori, care au avut mii de 
invitați la această cursă. BAR- 
Honda a fost nevoită să plă
tească 11 milioane de dolari 
sponsorilor, deoarece a fost 
suspendată două etape, după 
Marele Premiu al Principatului 
Monaco”, scrie sursa citată.

Plângeri depuse
Site-ul itv-fl.com anunță că 

trei persoane, Larry Bowers, 
James E. Miller și William 
Daniels, au făcut deja plân
gere, luni, ei solicitând despă
gubiri, după ce la cursa de la 

Jucătorii Farului (albastru) sunt transferabili.

bului bistrițean, au făcut bine 
dând credit jucătorilor tineri 
din lot. „Ni s-a acordat o șan
să și am reușit să demon
străm în acest meci că lumea 
se poate baza pe noi. Degeaba 
zic unii că a fost o echipă sla
bă. Ei au jucat cu echipa a 
doua așa cum și noi am jucat 
cu mulți tineri”, a declarat 
Bogdan Pereș.

Antrenorul secund Ion Ba
laur a precizat că victoria 
Gloriei din Cipru se datorea
ză și faptului că a întâlnit un 
adversar mai modest. „Spe
răm să trecem cu bine de re
tur și să aducem la Bistrița 
Deportivo la Coruna”, a spus 
Balaur. Gloria va juca, dumi
nică, la Bistrița, returul cu 
Olympiakos Nicosia. în cazul 
calificării, bistrițenii vor în
tâlni în turul doi al competi
ției câștigătoarea dintre NK 
Slaven Koprivnica (Croația) 
și NK Ptuj (Slovenia).

Indianapolis au participat nu
mai șase monoposturi. Toyo
ta, Renault, McLaren-Merce
des, BAR-Honda, Sauber-Pe- 
tronas, Williams-BMW și Red? 
Bull-Cosworth și-au retras 
monoposturile de la startul 
cursei de duminică ca urmare 
a refuzului FIA de a le permi
te să înlocuiască pneurile fo
losite în calificări sau de a se 
construi o șicană pe pistă, în
tre virajele 12 și 13. Această 
decizie a fost luată după ce 
furnizorul francez de pneuri 
Michelin le-a recomandat să 
nu ia startul cu pneurile din 
calificări, din motive de secu
ritate. Astfel, doar echipele 
Ferrari, Jordan și Minardi au 
luat startul în Marele Premiu 
de Formula 1 din SUA, cursa 
fiind câștigată de Schumacher.

fl.com
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Vând ap. 1 cameră (01)

• cameră cămin în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

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

• cameră cămin, in Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet, preț 100 mil. lei. T el. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• zona Dacia, ocupabilă imediat preț 480 mii. lei, 
neg, tel. 219470. (Mu Itiprima)

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

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

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

• zona Mărățtt parter, contorizări, confort 1, 
preț 800 mii. lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant- 
Consulting)

• zona Bd. Decedai, 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 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. 
(Fiestâ 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 Decebat decomandată, balcon, apo-
71 metre, gaz 2 focuri, repartitoare căldură, 

parchet, ocupabilă astăzi, preț 770 mii. lei neg., 
tel. 0745/30220070723/251498. (Fiesta Nora)

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

• zona M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
' ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,

0721/985256. (Rocan 3000)

• zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zona Mărățtt dec., mobilată, balcon închis, et
1, 700 mii. lei. Tel. 235208, 0721/744514. (Rocan 
3000)

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

• decomandate, zona Dorobanți, st. 30 mp, preț 
18.500 euro, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)

• ofertă excepțională! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță, parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918. (Casa Grande)
• Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (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 Kogălniceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat, preț 670 mii. lei, neg. Tel. 0723/660160, 
0745/253662. (Ag.Evrika).
• zona ProyesuL 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, preț 330 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. (CasaBetania)
• 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)

• semidecomandată zona Gojdu, parchet, 
gresie, faianță lavabil, gaz contorizat, apometre, 
gigacalorimetru pe scară preț 465 mit, nego
ciabil. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.Ella)

• 2 camere, zona Dacia, gresie, faianță 
apometre, gaz contorizat, etaj 3, ocupabilă 
imediat, preț 520 mii. Tel. 228540,0788/288818. 
(Ag.Ella)
• decomandată zona Dorobanți, balcon 
construit, termopan, gresie, faianță, parchet 
laminat ușă metalică apometre, gaz contorizat, 
ocupabilă imediat. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Ag.Ella)
• 2 camere plus baie, zona Dacia etaj 2, 
apometre, gaz contorizat, parchet, etaj 2, preț 
550 mii., negociabil. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Ag.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)
• Micro 3, Hunedoara etaj 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei. neg. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona Union, et. 4, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• zona parc Gambrinus, amenajată convertor 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Flacăra, et. 9. convertor + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• in Hunedoara zona Dunărea etaj 4, izolat 
azbociment apometre, gresie, faianță ușă nouă 
jaluzele exterioare, preț 320 mii. lei. neg. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• in Hunedoara, zona Parâng, convertor, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, neg. Tel. 0724/379377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunărea 480 milioane, neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• in Deva zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• în zonele Eminescu, Dacia, Avram lancu, 
Mărâștiul Nou, tel. 0745/302200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• urgent, dea, 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, dea, zona Zamfirescu, et. 1. 54 mp, 
parchet, compret contorizat, preț 850 mii. lei, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)

• zona Banca Transilvania, ușă metalică 
parchet lamelar, gresie,faianță preț 650 mii. lei, 
neg., tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent, 56 mp, centrală termică nouă parchet, 
gresie, faianță moderne, balcoh, preț 750 mii. lei, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

• zonă bună sdec., 50 mp, contorizări, et. 2, 
amenajat occidental, preț 860 mii. lei, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Teilor, 40 mp, etaj intermediar, bucătărie
modificată instalații sanitare noi, instalație elec
trică nouă preț 730 mii. lei, neg., tel. 219470. 
(Multiprima) ’ ,

• zonă centrală balcon închis, gresie, faianță, 
parchet, două focuri gaz, etaj intermediar, preț
650 mii. lei, neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zona Dacia etaj intermediar, gresie, faianță, 
parchet, gaz două focuri, preț 610 mii. lei, neg., 
tel. 219470. (Multiprima)
• zona Dada et. 3, 2 holuri, gresie, parchet 
laminat, liber, preț 640 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
• zona Poliția 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 Billa dec., et. 2, 52 mp, stare bună, 
contorizări, beci, preț 13 mid. lei, neg., tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)
• zona Astoria sdec., parter, neamenajat preț 
650 mii. lei, neg., tel. 0740/173103, 230324. 
(Mimason)
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• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada bloc cărămidă, contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., neg. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, împăratul Traian, parchet 
modificat, contorizări, 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-Consulting)
• zona Cioclovina 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, dec., 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., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamfirescu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția 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.l)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet, gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Aleea Crișului, semidec., et. bun, foarte 
frumos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• etaj 3, circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine intretinut, Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1,300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
074i/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 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, 
Tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Uzo Balcan, la stradă parchet laminat 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, convec
tor, ocupabil în 24 ore, preț 525 mil. lei negocia

bil, 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, vedere la stradă amenajat și modificat 
deosebit, balcon mare, termopan, uși noi, 
parchet laminat, gresie, faianță preț 1500 mii. 
lei. negociabil, tel. 0788/165703, 0745/302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Bejan, etaj intermediar, decomandate, 
modificări, balcon închis, centrală termică 
calorifere noi, parchet nou, gresie, faianță 
spoturi, uși schimbate, preț 530 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)

• zona piață decomandate, 54 mp, cu balcon 
închis, gaz 2 focuri, apometre, cămară debara 
preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• decomandate, zona Streiului, etaj intermediar, 
fără mari îmbunătățiri, merită văzut, preț 360 
mii., ușor amenajat. Tel. 228540, 0788/299904 
(Ag.Ella)

• mand etaj 2. balcon închis, mare, 
contorizări, parchet, zugrăvit proaspăt ocupabil 
imediat preț 800 mii. Tel. 228540, 0788/299904 
(Ag.Ella)
• foarte urgent, semidecomandate, zona împă- 
rataul Traian, gresie, faianță parchet, zugrăvit 
în lavabil, bucătărie modificată preț 890 mii., 
negociabil. Tel. 0788/299904. (Ag.Ella)

• semidecomandate, zona bdul Dacia etaj. 3, 
parchet, gresie, faianță termopan la dormitor, 
proaspăt zugrăvit contorizat complet preț 750 
mii. Tel. 228540,0722/566938. (Ag.Ella)
• decomandate, convector, zona Minerului, gaz 
contorizat, 3 focuri, apometre, balcon închis, 
gresie, faianță convertor, ușă lemn masiv, preț 
800 mii. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.Ella)
• decomandate, zona I. Corvin, bucătărie cu 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet forme rigips cu spoturi, 
supermodern, boxă parțial modificat preț 1,160 
mid., negociabil. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Ag.Ella)
• decomandate, zona Neptun, etaj 3, apometre, 
gresie, faianță balcon închis, zugrăvit în lavabil, 
preț 1,150 mld„ negociabil, Tel. 228540, 
0788/888818. (Ag.Ella)

• semidecomandate, zona bulevard, contori
zări, parchet etaj 2, preț 1,050 mid., negociabil. 
Tel. 228540,0722/566938. (Ag.Ella)

• decomandate, gaz contorizat apometre, fără 
mari îmbunătățiri, zona Gojdu, etaj intermediar, 
preț 750 mii. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.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 modeme, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț neg. Tel. 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Streiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț neg., ocupabile imediat Preț neg. Tel. 
211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent, etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• semidecomandate, bucătărie modificată 
contorizări totale, zona împăratul Traian, preț
900 mii. lei, neg., tel. 235.019, 0727/707880, 
0727/508610. (Casa de Vis)

• decomandate, contorizări, balcon, îmbu
nătățiri, zona Zamfirescu, preț 900 mii. lei, tel. 
235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)

• superamenajat gresie, faianță parchet, 
contorizări, ocupabil imediat et. 1, posibilitate 
balcon, zona Dacia preț 670 mit iei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• urgerrt, 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)
• dea 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 ter
mică gresie, faianță parchet, merită văzut, preț 
770 mii. lei, neg. 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 Dacia etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă Merită văzut! Preț 660 mil. lei, neg. 
Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Kogălniceanu,in circuit, etaj intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 0745/666447, 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită preț 1,030 mid. lei, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• uHracentraL vedere la Cetate, modificat, ST 65 
mp, 2 baldoane, 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)
• decomandata Liliacului, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)

• super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)

• decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat, contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. Tel. 0720/869918. (Casa 
Grande)
• semidecomandată contorizări, parchet, 
cărămidă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0720/869918. (Casa Grande)

• semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• Deva cartier Dacia preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• urgent, Hunedoara zona Teatru, excelent 

, pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

- • 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 
imbunătățiri, preț 170 mii. lei, neg. Tel. 
0741/130.438. (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 ușă metalică bun de privatizare, preț 
600 mii. lei, neg. Tel. 0724/379377. (Profil Expert 
Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)

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

1. Cod, două puncte 2. Nume oraș, virgulă

Produce:

LooKAs

FERESTRE USt

sc comssIFskF’
Deva, str. Victor ȘuMtS, nr, 22

Tămplărie lemn stratificat cu geam
Agrement tehnic nr. 007-02/282-2005

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stratificat, 
umiditate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie roto
- geam termoizolant 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de apă 
rezistente la intemperii și ultraviolete

Obloane din lemn cu lamele j 
mobile sau fixe *

Deva, f’-ța Victoriei, Bt. 2
Hunedoara. B-dul Dacia, Nr, 2, Bl. E5 partet; Tel. 0254 - 740.002 j

(24905)

REALITATEA TV DEVA
JOI, 23 iunie
10.30-11.15:

16.00-16.45:

16.45- 17.00:

21.45- 22.00:

DEVA

(talk-show)

(emisiune de folclor)

(știri localei

(știri locale)
(24964)

3. Text anunț

5. Tel., două puncte 6. Prefix și număr 
de telefon

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mii, 
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 vacanță

16 - Cumpăr case de vacanță
17 ■ Vând case la țară

18 - Cumpăr case la țară

19 - Vând garsoniere

20 - Cumpăr garsoniere

21 - Vând terenuri

22 ■ Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci

24 - Cumpăr locuri de veci

25 ■ Vând spații comerciale

26 - Cumpăr spații comerciale

27 - Vând alte imobile
28 ■ Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb

31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanțe
33 - Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 - Auto românești • 

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

și agricole
41 - Moto-velo
42 - Piese, accesorii
43- Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii

46 - Auto - Schimb
47 - Mobilier și interioare
48 - Televizoare
49 - Audio-video, antene și

instalații satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 - îmbrăcăminte, încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de 

construcții
54 - Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnice
57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 ■ Medicamente, 

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

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

RECLAME



• zona gării, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizari, preț 435 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)

• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală, mo
bilier la comandă, gresie, faianță, instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. Tel. 747798,0742/872106, 
0742/902488. (Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Bucegi, 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 Artima, et. 3, ușă nouă, 620 mii. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrală. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• do 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)
• urgent, In zonele Decebal, Bălcescu Nou, 
Mărăști, Eminescu, Progresul, Avram lancu, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

xVând ap. 3 camere (05)
• urgent, decomandate,zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefon 0726/826624, 
(Temporis)
o zona Zamtlrescu, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță, 
parchet, modificări ia bucătărie, preț 38000 euro 
neg, telefoane 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zona Decebal, etaj 2, decomandate, hol mărit, 
centrală termică, vedere în 2 părți, 2 balcoane, 
parchet, gresie, faianță, preț 1450 euro nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0788/165703. (Fiesta 
Nora)

• zona Progresul, etaj 2, decomandate, ame
najat și modificat stil occidental (vino să vezi), 
centrală termică, tel. 0788/165703,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Piață, decomandate, parter înalt, balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, centrală 
termică, parchet stejar, preț 1280 mii. lei neg., 
urgent! Tel. 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• urgent, dec, zona piața centrală, centrală 
termică, balcon închis, parchet, 78 mp, ocupabil 
imediat, preț 1,25 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona piață, bloc cărămidă, parchet apometre, 
1,23 mid. lei, urgent, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

• dec, balcon închis cu termopan, contorizări, 
ușă metalică, mobilă dormitor nouă, et. 2, 
ocupabil imediat, preț 1,030 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Dorobanți, dec., 2 balcoane, 2 băi, 77 mp, 
et. 3, preț 1,5 mid. lei, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona piață, bloc de cărămidă, et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă idtracentralâ, 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 1,5 mid. lei. 
Tel. 211587, 0723/660160, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• zonă idtracentrală, superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, tenmopane, tâmp lârie 
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)

• decomandate, zona Minerului, etaj 1, balcon 
mare, construit centrală termică gresie, faianță 
parchet instalații sanitare noi, calorifere noi, 
preț 1.100 mid., negociabil. Tel. 228540, 
0788/299904. (Ag.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, preț43.000 
euro, neg., tel. 224296, 0788/361782. (Garant- 
Consulting)

• zona 22 Decembrie, et. intermediar, dec., 2 băi,
2 balcoane, parchet repartitoare, preț 1,5 mid. 
lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant-Consulting)

■ zona Gojdu, parter, dec., balcon, bucătărie 
modificată gresie, faianță contorizări, parchet 
laminat, preț 37.000 euro, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (Garant-Consulting)
• zona Progresul, bucătărie, baie, balcon, et. 1, 
preț 1380 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)

Asociația 
Județeană a 

Răniților în Revoluția din 
Decembrie 1989 și a 

Urmașilor lor 
anunță ținerea, conform 

statutului, a Adunării 
generale de alegeri pentru 

vineri, 24.06.2005, 
la sediul din Deva.

în caz de neîntrunire a 
prevederilor statutare, 

adunarea se va ține sâmbătă, 
25.06.2005, în același 

loc, la ora 12,00.
(2555SJ

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

• decomandate, contorizări, termopan, ame
najat mobilier, bucătărie la comandă etaj inter
mediar, zona Mărăști, preț IS mid. lei, neg., tele
foane 235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa 
de Vis)

• semldecomandate, gresie, faianță modificări 
interioarei 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 
mil. lei, neg. Tel.0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)

• zonă centrală, dec., et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 1,4 mid. lei, tel. 206003, 
0745/159573. (Mimason)

• zona Zamllrescu, dec., parter, pretabil birouri, 
sediu firmă cabinet, preț 38.000 euro; neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Go|du, sdec., et. 1, bucătărie modificată 
parchet laminat, contorizări, preț 13 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 Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
• decomandata, ultracentral, 1 Decembrie, 
amenajat gresie, faianță termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)

• eta| 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)

e Micro 6, modificat, 550 mii. neg. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabridl 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. (TinaTerraMia Hune
doara)

• Hunedoara, decomandate*  OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488.  (Tina 
Terra Mia Hunedoara)

• TransRvanlei, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)

• Mlhai Viteazul, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tei. 
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 Tralan, 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)
■ urgent, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de cară-' 
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)

v BANCA COMERCIALA ROMANA
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Comod BCR - depozitul în valută cu scadență la 
24 de luni

Banca Comerciala Romana (BCR) oferă clienților săi un produs unic de economisire - Comod BCR - care 
dă posibilitatea constituirii de depozite în valută, atât în EUR cât și în USD, cu scadența de până la 24 de 
luni, în condiții foarte atractive de dobândă și comisioane.
Noutatea acestui produs constă în termenul de constituire, relativ mare pentru un depozit, respectiv 24 
de luni, dar și în faptul că deponentul beneficiază de dobândă fixă pe toată perioada constituirii depozi
tului.
Un avantaj important al Comod BCR este faptul că pentru scadențe de 12,18 sau 24 de luni nu se 
percepe comision la lichidarea depozitului, fie în numerar fie prin virament bancar, la scadență
Suma minimă de constituire a depozitelor în valută este de 500 EUR/USD. La USD. dobânda este în 
prezent de: 24 luni -4,25%; 18 luni - 4,10% șl 12 luni - 3,75%, iarin cazul plății lunare a dobânzii la 12 
luni - 3,25%. La EUR. dobânda este de: 24 luni- 4,10%, 18 luni - 4,00% și 12 luni - 3,50%, iarin cazul 
plății lunare a dobânzii la 12 luni - 3,00%. Plata dobânzii se poate face lunar (pentru depozitul la termen 
de 12 luni), semestrial (pentru depozitele la 24 de luni) sau la scadență (pentru depozitele la termen de 
3,6,12 si ISIuni).
Depozitele pot fi utilizate și ca garanție în cazul obținerii de credite, cârduri de credit sau a altor tipuri de 
credit acordate prin intermediul cârdurilor. Depozitul ComodBCRpoatefi constituit și pe termen scurt, de 
3 și 6 luni.
Comod BCR ooate fi găsit în oricare din cele 317 unități BCR de pe tot cuprinsul țării.

Pentni Informații suplimentare:
Comeliu COJOCARU
Purtător oecuvântai BCR
Tel. 312.00.56
e-mail: comel.cojocaru@bcr.ro

• 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. iei, neg., 

tel. 219470, (Multiprima)

• în Simeria, zona 1 Decembrie, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet, centrală termică preț 
1300 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, zona Saturn, etaj 3,2 băi, 3 
balcoane, centrală termică ST 100 mp, preț 1350 
mid. Tel. 228540,0722/566938. (Ag.Ella)

• decomandate, zona Liliacului, etaj 1,2 băi, 2 
balcoane, gresie, faianță preț 45.000 euro. Tel. 
228540,0788/299904. (Ag.Ella)

• decomandate, zona bdul Decebal, 2 băi. 2 
balcoane, contorizări, parchet, preț 1,600 mid., 
negociabil. Tel. 228540,0722/566938. (Ag.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)

• zona Miorița, amenajat, centrală termică 
balcon, preț 13 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 Bălcescu, colț cu Eminescu, 110 'mp, 
amenajat, preț 35.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0254/234401. (Rubin's Home)

• zona L Creangă, etaj intermediar, 2 băi cu 
gresie și faianță, parchet centrală termică toate 
noi, amenajări interioare, bloc de cărămidă, 
merită văzut. Preț 47.000 euro, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)

• ki 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 băi, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, neg. 
Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)

Vând case, vile (13)

• oferim spre vânzare case îh Deva și împre
jurimi, în zone și 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 Bălcescu, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, baie, 
totul nou, lamelar, termopan, centrală termică 
instalații noi, gresie,'faianță model nou, 
dormitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp; canalizare, gaz, apă curent, stil occi
dental, preț 57.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0727/744923. (Rubin's Home)

• In Deva, zona Parângului, 4 camere, gresie, 
faianță parchet, centrală termică, termopan, 
suprafață construcție 100 mp, curte de 360 mp, 
preț 3 mid. lei, neg., tel. 219470. (Multiprima)

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

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

• Deva, parțer+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 Călugăreai, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 rrip, preț 4 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

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

• Deva, 2004, parter+mansardă4camere,2băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală, 
preț 118.000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• P+l, Deva, garaj, cămară, baie, bucătărie, 
cameră, beci, etaj 3 camere, baie, debara, posi
bilități mansardare, scări marmură, luminator, 
SC 190 mp, grădină 1600 mp, gresie, faianță, 
anexe, gaz contorizat, centrală termică, fosă 
septică cu sistem de evacuare, preț 4 mid., nego
ciabil. Tel. 228540,0788/888818. (Ag.Ella)

• Deva, 2 corpuri, 1 corp 2 camere+hol, corp.2 -1 
cameră, baie, bucătărie, centrală termică nouă, 
parchet, fosă septică, construcție de cărămidă, 
curte, grădină, ST 600 mp, preț 1800 mid, nego
ciabil. Tel. 228540,0722/566938. (Ag.0l a)

• 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, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• casă p+2, 6 camere, 2 băi, balcon, terasă 
garaj, construcție nouă, zonă rezidențială Deva, 
preț 130.000 euro, neg., tel. 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Chizid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona central vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. neg. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara).
• trei camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• casă, Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 
mii. lei, neg. Tel. 0724/379.377. (Profil Expert 
Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)
• urgent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

Vând case la țară (17)
• casă In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, neg. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire cen
trală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. Preț 
1,7 mid. lei, neg. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• foarte urgent, in Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 1,35 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta
ment plus diferență în Deva sau Hunedoara. Tel. 
211587,0723/660160,0745/253662.  (Ag. Evrika)

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

• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, 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, 
pivnița, anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată, grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)

• 5 km. de Deva, 2 corpuri, corp 1,2 camere, 
living, bucătărie, hol, pivniță centrală termică, 
parchet laminat, termopan, gresie, faianță SC 70 
mp, baie, corp. 2 • bucătărie, baie, cămară hol, 
calorifere noi, curte, grădină, ST 1200 mp, preț 
48.000 euro, negociabil. Tel. 228540,0788/299904. 
(Ag.Ella)

• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

• casă în construcție, 2 etaje, sl 420 mp, s teren 
1000 mp, parter: living, bucătărie, cameră de zi, 
baie, et. 1:3 camere, 3 băi, 2 terase +mansârdă 
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. Tîmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. Iei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)

• Deva, 24)00 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

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

• zona 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)

Comercisl de Dlsiriou ie i Furnizare a Energiei
‘ELECTRICA BANAT S.A,
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ANUNȚ
în data de 29.06.2005, ora 10:00, are loc 

la sediul Sucursalei de Distribuție și Furnizare a 
Energiei Electrice Deva, în sala de ședințe operative, concursul pentru ocuparea postului de economist, la Biroul Gestiune 
Abonați, din cadrul Serviciului Financiar Gestiune Abonați și a postului de casieria Casieria centrală de la Sediu, aparținând 
de Serviciul Financiar Gestiune Abonați; ambele posturi scoase la concurs sunt pe durată determinată.

Condițiile necesare pentru ocuparea posturilor:

■ Studii superioare economice, respectiv medii;
■ Cunoștințe utilizare PC;
■ Experiență de lucru în domeniul financiar - contabil.

înscrierile la concurs se fac până în data de 28.06.2005, la Compartimentul Gestiune Personal, printr-o cerere însoțită 

de cel puțin următoarele acte:
■ Copie după actele ce atestă studiile prevăzute pentru posturile scoase la concurs;
■ Fișa de examinare medicală din care să rezulte dacă persoana este aptă pentru activitatea pe care o va desfășura;
■ Curriculum vitae din care să rezulte concret activitatea desfășurată anterior;

■ Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte dacă se încadrează sau nu în situațiile prevăzute de CCM, 
referitoare la incompatibilitățile pentru angajare;
■ Avizul de la testarea psihologică. 

Tematica și bibliografia necesară pentru concurs se află la Compartimentul Gestiune Personal.

DIRECTOR SDFEE DEVA, 
Ing Florin MÂRZA

(25465)

• zona DN7, ST 3300, FS 50 mp, apă gaz, curent, 
toate facilitățile, preț 24 euro/mp, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• teren intravilan, zona Prelungirea Vulcan, ST 
5.200 mp, FS 140 mp, se parcelează preț 8 
euro/mp. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Zăvoi, ST 2000, FS 30 m, acces la drum, 
toate facilitățile, preț 25 euro/mp. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• In Deva, zona Depozitelor, 700 mp, deschidere 
22 m, front la stradă din ambele părți, toate 
facilitățile, preț 15 euro/mp, neg., tel. 219470. 
(Multiprima)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• 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)

• intravlan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688, 0720/370753. (Casa 
Betania)
• intravilan, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent 
electric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona 
Fabricii de mătase, preț 40 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
■ intravilan, st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă gaz metan, curent electric și canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravlan, 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 strada! 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)
• intravilan, zona Simeria, 500 mp, facilități apă 
gaz, curent, ideal pentru casă preț 350 mii. neg., 
tel. 0742/290024. (Prima- Invest)
• zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness)
• zona Cfodț, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• construcție casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

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

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

Vând spații comerciale (25)
• vând societate comercială 420 mp, piață 
Dacia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate. Telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA 
LICHIDATOR AL S.C. MOBIMET S.A. - ÎN FALIMENT 

ORGANIZEAZĂ UCITAflE
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI DIN PATRIMONIUL

SC MOBIMET S.A.:
- AMPLASAMENT INDUSTRIAL, clădiri în suprafață de 12.309 mp (birouri, magazii și spatii de 
producție cu acoperiș șarpantă, magazii și spații de producție cu acoperiș planșeu beton-armat, 
hală industrială, magazii BCA, centrală termică, hală gater și șopron, șoproane) în Hațeg, satul 
Nălaț, la prețul de 3.062.000.000 lei+TVA
Licitația va avea loc în data de 27 iunie 2005, ora 14, la sediul lichidatorului din Deva, str; M. 
Kogălniceanu, nr. 4, cam. 18, et. 1, jud. Hunedoara. în caz de neadjudecare, licitația se va relua 
în datele de 30 iunie 2005,04,07 $111 iulie 2005 la aceeași oră.
Informații privind achiziționarea caietului de sarcini și detalii despre bunuri se obțin la sediul lichida- 

.torului sau la tel.: 0254/231.279 sau 0721/331.854

Peisoană de contact: Ghergus Dan (25553)

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 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 garșonferă 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, telefoane 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 corn- 
plet preț 130 euro/lună tel. 0742/290024. (Prima- :■ 
Invest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp', cameră+baie, 
zona piață parter, 150 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată cu tv și baie, în Deva preț 700.000 lei/zi, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere, circuit, centrală termică 
proprie, complet mobilat șl utilat cu aragaz, 
frigider, b-dul Dacia preț 130 euro/lună Tele
foane 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)

• 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 spre închiriere spațiu comercial, supra
față de 250 mp, totul nou, gresie, faianță ter
mopan, centrală termică pretabil pentru sediu 
firmă depozit, restaurant, preț 1800 euro, nego
ciabil. Telefoane 0741/070106, 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
• oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Tel. 0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness)

• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire .-Cir*  
centrală, podele laminate, gresie, faianță, ,.țL 

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)
■ 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)

• ST45 mp, zonaTeatru, 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)

I
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• SC Aumerom Invest SRL angajează 
contabil asistent manager (engleză ■ nivel 
avansat franceză - nivel ir iu, germană - 
constituie un avantaj), responsabil logis
tică paznic Informații la sediul societății 
din Deva, Str. Zambilelor, nr. 1 teL 
0254/219340,0743/013245,0743/013275.

Vând ap. 2 camere (03)
• 2 apartamente a 2 camere, in comuna Ilia, preț 
negociabil, fără intermediari. Tel. 0724/523823 
sau 0254/282375, după ora 17.
• confort 1 etaj 1, contorizări, amenajări inte
rioare, preț negociabil. Merită văzut, tel. 228109.
• decomandate, balcon, 48 mp, etaj intermediar, 
Gojdu, Deva, preț 780 milioane lei. Tel. 
0745/888619.
• decomandate, centrală termică, 2 balcoane, 
parchet, gresie, faianță etaj 2, zona Devasat, 
preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418.
• decomandate, parter înalt, singur pe nivel, 
beci amenajat, sobe teracotă curte interioară 
închisă ultracentral, parchet, foarte bun pentru 
cabinet Tel. 218660.
• Deva, Dacia, bloc decent ușă metalică con
torizări, apă gaz. parchet preț 640 milioane lei, 
ocupabil imediat Tel. 0721/815781.
• Deva, sfe. Eminescu, pentru spațiu comercial 
sau locun/schimb cu garsonieră - apartament2 
camere. în București. Tel. 0723/335189.
• tarte regent, Deva, Scărișoara, etaj bun, 
semidecomandate, fără îmbunătățiri, preț 630 
milioane lei. Tel. 0720/747359.
• LBcro 15. 450 mil. lei, negociabil, tel. 
0745/393719,0744/835494.
• urgent Deva Scărișoara semidecomandate, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 620 milioane 
lei. Tel. 224296,0788/361782.

Vând ap. 3 camere (05)
• cartier Dada, etaj 2, bloc de cărămidă cen
trală termică nouă modificări interioare, preț 
800 milioane lei. Tel. 0721/815781.
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 2 
boxe, bucătărie 10 mp, cu pod, acoperit cu tablă 
zona Ceangăi, str. I. Corvin, contorizări, utilități,

, preț negociabil. Tel. 218978,0727/357313.
• decomandate, parchet, contorizări, fără 
îmbunătățiri, balcon 21 m, vedere la bulevard, 
preț 46.000 euro. Tel. 0745/159608,215113.
• Deva, str. T. Maiorescu, garaj sub bloc, uscăto- 
rie - spălătorie, boxă eventual schimb cu similar 
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.
• îmbunătățiri, centrală gresie, faianță parchet 
lamelar, preț 1300 mid. lei. Tel. 0726/276571.
• semidecomandate, zona Împăratul Traian, 
contorizări, etaj 3. bloc de cărămidă ocupabil 
imediat, preț 39.000 euro. Tel. 215113, 
0745/159608.

Cli» Simeria, central, fără intermediari. Tel. 
*0726/737953.

• Simeria, zonă centrală Tel. 261013.
• ■‘ral, moMat complet, stil occidental, 
etaj 7, balcon închis, izolat etc., preț 44.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/794788.
• agent, modificări, amenajat, parchet, gresie, 
faianță contorizări, etaj 2, zona bdul Dacia, preț 
750 milioane lei. Tel. 0742/019418.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, contorizări, etaj intermediar, 
zona Liliacului Devă preț 1,400 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0723/973147,0721/980357.

• decomandate, hol central, etaj 3,90 mp, 2 băi, 
2 balcoane, zona I. Maniu, preț 43.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0742/019418.

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 in Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!
• casă și anexe în Simeria. Tel. 220393,261596.
• Deva, Str. Griviței, nr. 31,2 camere, bucătărie, 

Ibaie, cămară hol, instalații gaze, apă 
canalizare, 2 curți cu grădină preț 1,2 mid. lei. 
Tel. 236510.
• Orăștie, Str. Plantelor, nr. 25, preț 70.000 euro, 
negociabil. Tel. 0741/006750.
• vând casă în Simeria, 4 camere, bucătărie, 
încăpere pentru baie, pivniță grădină vie, gaz, 
apă central, ST 600 mp, preț 1,4 mid., negociabil. 
Tel. 0254/225940.

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.
• stațiunea Geoagiu-Băi, preț convenabil, P+l, 
cu terasă Relații la tel. 241044, după ora 17.

Vând case la țară (17)
• 3 camere, cămară, beci, curte mare, depen
dințe, preț negociabil, în comuna Dobra, satul 
Făgețel, la 2 km de șosea Tel. 282375, după ora 
17 sau 0724/523823.
• 4 camere, bucătărie, cămară pivniță, coridor, 
fântână curte, grădină 1500 mp cu pomi fruc
tiferi în Dobra Str. Gării, nr.-6, preț 900 milioane 
lei. Tel. 212406,283132.

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

• casă bătrânească 2 camere, bucătărie, că
mară, anexe, grădină curte, 1 ha teren, satul 
Popești, nr. 62, preț 450 milioane, lei, negociabil, 
comuna Cârjiți. Tel. 0721/708708,715330.
• vând casă în Căstău, cu toate utilitățile. 
Informații tel. 244263.

Vând garsoniere (19)
• 2 camere, etaj 1, amenajări Interioare, conto
rizări, preț negociabil, tel. 228109.
• Deva, bdul Decebal, bl. 15, confort 1, peste 35 
mp, ocupabilă imediat Tel. 0741/154401, 
0743/985871,227542 seara
• zona Dadă gresie, faianță instalații sanitare 
noi, contorizări, repartitoare, preț 450 milioane 
lei, negociabil. Tei. 0724/779543.

Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră sau apartament 2 camere, în Bucu
rești, zonă centrală eventual schimb cu aparta
ment 2-3 camere în Deva, urgent. Tel. 
0723/335189.

Vând terenuri (21)
• 5 ha pădure, în comuna Crișcior, lângă drum, 
preț negociabil. Tel. 226956,0740/525482.
• Deva, zona Fabricii de mătase Matex, intra
vilan, 1500 mp. fs 25 m, acces la toate utilitățile, 
preț 31 euro mp, negociabil. Tel. 0745/096675, 
212057,218308, seara.
• Intravilan 3516 mp, Hunedoara, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, parcelabil, zonă liniștită 
10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă canali
zare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 0254/ 
212803.
• intravilan, In satul Vălișoara, 7000 mp, preț 2,5 
euro mp. Tel. 231740,0723/400612.
• intravilan, pentru construcție casă în Șolmuș, 
la asfalt, S1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent, 
la poartă Relații, zilnic, după ora 16, la tel. 220269 
sau 0746/029058
• pentru construcții, zona Zăvoi, 4400 mp, preț 
17 euro, negociabil, fel. 0743/143698.

• teren și casă st 1200 mp, Deva, gaz și curent, 
preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 0740/006582.
• vând teren pentru garaj, proiect pentru gar
sonieră și mansardă str. Ady Endre, Deva tel. 
0745/393719.
• vând teren, în Sântandrei, laDN,fsl80m,preț 
negociabil, tel. 0741/078751.

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

Vând spații comerciale (25)
• pretabil sediu firmă cabinet medical, zona 
Sarmis, st 40 mp, sală birou, grup sanitar, preț 
35.000 euro, negociabil. Tel. 0721/708708.

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

Imobile chirii (29)
• închiriez apartament 2 camere, în Hațeg, par
ter, avantajos și pentru firme, centrală proprie, 
mobilat, dotat cu toate utilitățile, ultracentral. 
Relații tel. 770735,770367,0722/876141.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, împăratul Traian, etaj 2, mobilat complet, 
utilat, contorizări, repartitoare, cămară balcon 
închis, preț 112 euro. Tel. 212045.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, mo
bilat, împăratul Traian și Gojdu. Tel. 0741/154401.

• ofer spre închiriere apartament, 2 camere de
comandate, zona Astral Deva, mobilat, utilat, 
contorizări, etaj intermediar, bdul Decebal, preț 
100 euro/lună Tel. 0721/708708
• ofer spre închiriere garsonieră și apartament 
2 camere, mobilate. Tel. 0741/154401.
• ofer spre închiriere garsonieră camere deco
mandate, zona 22 Decembrie, etaj intermediar, 
mobilată utilată contorizări, vedere la bulevard, 
Devă preț 100 euro/lună Tel. 0721/708708.

• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.
• primesc în gazdă 2 eleve din clasa a IX-a. de la 
Liceul Pedagogic, începând cu 11 septembrie, 
casă particulară aproape de Liceul Pedagogic. 
Tel. 216347.
• primesc in gazdă 2 salariate (program dimi
neața), Deva, Bd. 22 Decembrie, deasupra Băncii 
Carpatica, preț 1,2 milioane, cheltuieli incluse, 
tel. 221279.

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 L, preț 3000 euro. Tel. 216279, 
până la ora 16,225370.

• vând Dada 1310 Li, af 2002 luna 9, vopsea ori
ginală din fabrică metalizat, unic proprietar, 
38.000 km, ireproșabil. Tel. 0723/270348

• vând Dada Logan Laureate 1,6, rulaj 50 km, 
ridicată din Dacia Service în 20.06,2005, la prețul 
facturii 286 milioane lei. Tel. 0254/777402.

• vând Dada 1310, recarosată în 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/585516.
• vând Dada 1310, TX, AF 1986, stare bună zero 
km, de garaj, preț 35 milioane, negociabil și 
motor de cositoare Carpatina, 5 milioane. Tel. 
224565.
• vând SuperNova Rapsodia, an 2001, culoare 
roșie, 50.000 km, alarmă, muzică preț negociabil. 
Tel. 0744/125690.

• vând urgent Dacia 1310, af 1986, Import 
Germania, stare foarte bună; rezervor benzină 
mărit, nou și electromotor. Tel. 260570.

• vând urgent Dacia 1410, albă af 1995, VT 2006, 
stare tehnică și aspect foarte bune, preț 
69500.000 lei, negociabil. Tel. 0726/369313.

Auto străine (37)
■ vând Citroen BX14, RAR 2006,1450 euro, nego
ciabil. Tel. 711063.
• vând Citroen Jumper af 2003, full options, 
169.000 km, volum transport 6,7 mc, preț 8500 
euro, negociabil. Tel. 0722/566878,0746/866053.
• vând dubită IVECO, 50 CB, Turbo Daily, AF 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă 
radiocasetofon, alarmă închidere centralizată 
preț foarte bun.Tel. 0722/314123.
• vând Ford Escort 1,8 TD, af 1996, consum 6%, 
preț 4600 euro. Tel. 0723/850742.
• vând Renault 25 Diesel, consum 61itri/100 km, 
af 1987, stare bună preț 1800 euro, negociabil. 
Tel. 0741/153075,222120.
• vând Seat Cordoba, af 1998 aer condiționat, 
airbag-uri, abs, închidere centralizată geamuri 
electrice, consum 631 motorină preț 6500 euro. 
Tel. 0724/560870,224580.
• vând Skoda Fabia 1,4,16 v, af 2001,101 CP, 
geamuri electrice, calculator bord, abs, oglinzi 
electrice, închidere centralizată 82.000 km, stare 
perfectă preț 6500 euro, negociabil. Tel. 215479.
• vând VW LT 28, model lung, înalt, 12+1 locuri, 
stare foarte bună de funcționare, acte la zi, preț 
4900 euro, negociabil. Tel. 0722/161661.

Microbuze. Dube (38)
• 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 și 
agricole (40)

• cumpăr motor Diesel pentru tractor Hanomag 
sau asemănător, nemțesc, maxim 40 CP. Tel. 
683091.
• vând abridit cu circular, masă cu mandrină 
motor monofazic, str. M. Kogălniceahu, nr. 24, 
Simeria Tel. 263598
• vând dtoilar 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. Telefon 
260570.
• vând haion complet stare foarte bună pentru 
Ford Fiesta pompă frână rezervor benzină nou, 
mărit, electromotor, vas expansiune, aparat de 
demontat cauciucuri de la roți, cablu ambreiaj 
pentru Dacia 1310. Tel. 260570.
• vând platformă 10 tone, în stare foarte bună 
preț 350 milioane lei, negociabil. Informații tel. 
779161,0722/581611.
• vând sthniltor electric 251, stare foarte bună 
de funcționare, preț negociabil. Informații tel. 
0722/314123.

Piese, accesorii (42)
• 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

Mobilier și interioare (47)
• vând 2 dulapuri cu 3 uși, dulap bucătărie, ca
napea dormeză 2 persoane, un fotoliu. Tel. 
247937.
• vând birou cu furnir, maro, 150 x 0,80 m, ser
tare, 2 butelii aragaz rusești, mărime normală 
cu robinet de încărcare, galerii perdele, stor
cător fructe, arzătoare gaz 600 mm. Telefon 
260570.
• vând cuier de hol din fier forjat, cu oglindă, 
foarte frumos, preț 800.000 lei, negociabil. Tel. 
220025.
• vând dulâpior de hol din melaminat, maro, 
1,0x05x03 m, bun pentru cărți, telefon și încăl
țăminte, preț 500.000 lei, negociabil. Telefon 
220025.
• vând ușă nouă 3 canate, dublă din lemn. 2,20 
x 2,10, preț negociabil. Tel. 0740/161969.
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• vând masă panel furniruită 0,7x0,7 m și 4 
taburet) rotunzi, toate lustruite, stare perfectă 
preț 15 milioane lei, negociabil. Tel. 220025.

Televizoare (48)
• vând televizor color, diagonala 72 cm, stereo, 
telecomandă stare foarte bună de funcționare, 
preț 2 milioane, negociabil, tel. 221279.

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 șl străine, cu și fără 
abonament, montarea și deplasarea 
incluse în preț. Informații tel. 0723/481776 
sau 0745/840474.

• vând stație auto, egalizator auto, stație casă 
DVD și home cinema, prețuri negociabile. Tel. 
711063.
• vând videorecorder Sharp, amplituner Tech
nics și JVC, tv Blaupunkt, convenabil. Tel. 218234, 

0745/253413.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând caJctMator Fujitsu Siemens PIV 1,70 GHz, 
256 MB Ram (sdram, hard disc 60 Gb, Nvidia 
geforce 2MX/Mx400, 64 Ram, floppy disk, 
tastatură multimedia mouse optic, ecran plat, 
preț 600 euro, toate. Tel. 0721/553868
• vând calculator nou AMD 1800 MHz, preț 200 
euro sau schimb cu telefon mobil cu cameră. 
Tel. 0722/161644.

Materiale de construcții (53)

• SC Vyctorian SRL produce șl vinde BOU 
(similar BCA, tehnologie ItaBa), la prețul da 
141X1000 mc (TVA Indus), Hațeg, str. M. 
Kogălnlceanu, nr. 7, fostul CLF, teL 
1254/770855,0723/350500.

• vând cărămidă din demolări, 6000 bucăți, preț
6000 lei/bucată negociabil. TeL 0723/335189.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• colecționar, cumpăr statuete de bronz, cea
suri de aur, mașini de cusut germane, ofer plata 
pe loc în euro. Tei. 0742/391350.

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta mașină de cusut Singer, monede cu 
eclipsa Tel. 0723/005657.

Electrocasnice (56)
• vând congelator 5 sertare, stare bună preț 
1500.000 lei. Tel. 247937.
• 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 spălat Automatic Super, stare 
perfectă de funcționare, preț 3 milioane lei. TeL 
0745/321011.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• donez 1 motan și 2 pisicuțe, jucăuși, iubitorilor 
de animale. Tel. 0254/234021 după ora 16.
• vând fân cosit și necosit, Hunedoara. TeL 
0723/005657.
• vând fân necosit; dau pământ în arendă Tel. 
0722/719670.
• vând porci rasa Marele alb, preț avantajos, 
între 110 ■ 130 kg. Tel. 0724/351068.
• vând purcel de 3,5 luni, albi și bălțați. Tel. 
0722/773941.
• vând vacă cu vițel și o junincă gestantă4 luni, 
preț negociabil. Relații Vețel. Șoseaua Națională 
nr. 15. Tel. 237800,233067.

• vând vacă gestantă rasa Holstein, foarte 
bună de lapte, 20-22 litri/zi, tel. 0254/236744, 
0741/078751.

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

ArtgedMoaM populau ac «taVtaetf % ctaiflM
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Decese (75)

Cu adâncă durere în suflet amintim că, după o grea 
suferință, a încetat din viață cea care a fost

ZENAIDA URDEA
Dumnezeu să te odihnească. Nu te voi uita niciodată.

Soțul Petre Urdea

Altele (61)
• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri 
Floridă 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. 235320, 
0745/096675,212057.
• oferim la prețuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
sifoneril șl uz casnic, într-o gamă de 8-12 sorti
mente, profit 400%, Deva Tel. 235320, 
0745/096675,212057.

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Alic loan.5e declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Poienar Ion din Hațeg. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ștefan loan. 5e declară nul.

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

Matrimoniale (69)
• Adrian, 31/190/85, serios, fără patimi, stare 
materială bună caut tânără serioasă pentru 
prietenie și chiar căsătorie. Aștept SMS 
0740/907657.

Prestări servicii (72)
■ căutațl proba în proces, persoane, bunuri sau 
animale dispărute? Vreți să știți ce fac copiii, 
soția? Detectiv privat profesionist vi le oferă Tel. 
0745/231153,225678

• 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.

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

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• contabil-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. Tel. 0720/303043 sau 236538, seara
• economist întocmesc și depun bilanțuri la 
semestrul 12005 pentru cei interesați. Plata se 
face cu contract civil. TeL 0720/303043.

Oferte locuri de muncă (74)
• vrei să câștigi 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasa? Trimîte plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria, pentru Molnar.

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

• angajăm inginer absolvent calculatoare, 
pentru întreținere șl reparații rețele calcu
latoare șl Imprimante, domiciliul stabil in 
Deva și experiență In domeniu. Informații la 
teL 214777 sau 0727/199821

■ firmă cu activitate in telecomunicații 
gajeazâ ingl r>er a tudli pe profil elec

tric pentru responsabil zona Hunedoara. 
Relații la teL 0253/211577, e-mail:gj@ 
musceLro

■ societate comercială angajează croito- 
rese șl mundtoan necalificate. Se oferă 
salariu atractiv șl bonuri de masă TeL 
0254/211266, Devă Depozitelor, nr. 5.

• societate comercială angajează Inginer 
proiectant profil instalații hidrotehnice. 
Relații la teL 0254/211931

• SC Fulger Taxi Devă 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.

• societate comercială angajează vânzător 
■gestionar cu experiență In rotiserie mobilă 
In Devă vârsta 40 - 45 am. CV-urile se vor 
trimite la andreasjotbgemaiLde sau teL 
0720/576293.

• societate comercială cu sediul în Deva 
angajează operator calculator. Condiții: 
experiență în domeniu, operare Ciel consti
tuie un avantaj. Tel. 0788/394795, 
0788/040492.

• SC Danielle Company SRL, cu sediul in 
Deva, Str. RânduniaL nr. 6, angajează trico- 
teri pentru mașini de tricotat Relații la teL 
0254/206094,2K196,206195,0721/205011

• firmă de birotică și papetărie angajează 
operator PC facturare. Condiții de lucra și 
salarizare atractive. Expedian CV la nr. de 
fax 224549,230899.

Distritaf^ Word

Stimați clienți,
Societatea Distrigaz Nord dorește să vă aducă la cunoștință câteva date 

referitoare la modul în care se vor emite facturile în perioada următoare, ca 
urmare a modificărilor legislative emise de către Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

Tn baza Ordinului nr. 193/17.03.2005 emis de ANRGN, factura lunii 
mai reflectă sistemul binominal și conține abonamentul și componenta volu
metrică, sistem aflat în vigoare în luna mai.

Pentru luna iunie, societatea Distrigaz Nord va emite două facturi 
distincte:

■ pentru perioada Ol - IO iunie factura care evidențiază abonamentul și 
componenta volumetrică. Ordinul nr. 193/17.03.2005 fiind valabil până la 
data de 10 iunie.

- pentru perioada 11-30 iunie factura are la bază sistemul monom de 
tarifare și va conține numai componenta volumetrică, reglementarea legală 
fiind Ordinul nr. 430/27.05.2005 al Autorității Naționale de Reglementare 
în Domeniul Gazelor Naturale intrat în vigoare începând cu 11.06.2005.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare și va stăm la dispoziție prin

DATE PERSONAGE
NUME PRENUME TEierON
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ADRESA

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Conn im:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15:
• chioșcul tie ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
e chioșcul de ziare intersecția 
Zainllrescu B dul Decebal.
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Anunț Stata*

1 aparitie » 40.000 lei
HM noi) 

țH- iM.OOOlel

1 apariție «50.000 Ici 
ismnou

B«aripi*  200XK»ieî

1 apariție = 100.000 lei 
ISMMI

5 apariții > 400,000 lei
«Mie)flSW rra; (MM noi)

PRIMA APARIȚIE....../.

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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• Le-a prezentat-o Tom Cruise le-a 
prezentat-o pe logodnica sa, Katie Holmes, 
părinților fostei sale iubite, Penelope Cruz. 
Actorii se aflau la Madrid pentru premiera 
filmului „Războiul lumilor".

Cel puțin opt mori în Israel
Ierusalim (MF) - Cel puțin 

opt persoane și-au pierdut 
viața și alte 200 au fost rănite 
marți, în urma coliziunii din
tre un tren de pasageri și un

• La licitație Un portret de Amedeo Modi
gliani, rar expus, reprezentând-o pe iubita 
lui, Jeanne Hebuterne, a fost vândut marți 
la licitație la Londra, pentru suma de 3,25 
milioane de lire sterline (4,9 milioane de 
euro), a anunțat Christie's.

Se caută supraviețuitori
(Foto: EPA)Castrarea violatorilor

Roma (MF) - Ministrul italian al Refor
mei, Roberto Calderoli, a cerut marți cas
trarea prin metode chimice a tuturor viola
torilor, în urma mai multor violuri ce ar fi 
fost comise de cetățeni români, marocani și 
albanezi care locuiau ilegal în Italia.

Declarațiile ministrului au fost făcute în 
contextul în care presa din peninsulă a a- 
cordat spații largi, în ultimele trei zile, cazu
lui a trei italience violate.

Ministrul a cerut, de asemenea, „toleranță 
zero” față de persoanele care locuiesc în 
mod ilegal în Italia. El a solicitat „intrarea 
în acțiune a tuturor forțelor de ordine dis
ponibile” pentru expulzarea cetățenilor care 
locuiesc ilegal în țară.

camion, în zona Kyriat Ma
lachi, situată la est de orașul 
israeliaii Ashdod (sud), potri
vit unui bilanț provizoriu al 
surselor medicale israeliene. 
Cel puțin 15 dintre răniți sunt 
în stare gravă sau critică.

Ministrul israelian al Trans
porturilor, Meir Sheetrit, a 
afirmat într-un interviu acor
dat postului public de radio 
că a decis înființarea unei co
misii de anchetă care va sta
bili cauzele accidentului și va 
prezenta concluziile în ter
men de o săptămână.

Prințul a împlinit 23 de ani
Londra (MF) - Prințul Wil

liam, fiul cel mare al prin
țului Charles, moștenitorul 
coroanei britanice, a împlinit 
23 de ani marți.

Săptămâna viitoare, el va 
însoți o echipă britanică de 
rugby în Noua Zeelandă. Wil
liam o va reprezenta pe buni
ca sa, regina Elizabeth a Il-a,

la ceremoniile de la Welling
ton și Auckland, care vor co
memora sfârșitul celui de-al 
Il-lea război mondial.

Prințul William și-a termi
nat studiile de geografie la 
Universitatea St. Andrews din 
Scoția și își va primi diploma 
în cursul ceremoniei de ab
solvire de astăzi.

200 de victime ale caniculei

Difuzat din nou
Los Angeles (MF) - 

Radiourile americane au 
difuzat de trei ori mai 
multe melodii ale lui Mi
chael Jackson după achi
tarea acestuia de acuza
țiile de agresiune sexu
ală a unui minor, decât 
au făcut-o înainte.

Cântecele regelui au- 
toproclamat al muzicii 
pop au fost difuzate de 
1.043 de ori pe undele a 
1.528 de radiouri ameri
cane monitorizare de 
Mediabase 24/7 în timpul 
ultimelor trei zile ale 
deliberărilor juriului. în
tre 10 și 15 iunie însă, 
melodiile lui Jackson au 
fost difuzate de 3.013 la 
aceleași radiouri.

Cage (Foto: EPA)

Victima 
hackerilor
Los Angeles (MF) - 
Actorul Nicolas Cage 
a anunțat că i s-a 
spart adresa de e- 
mail, autorul faptei 
asumându-și identi
tatea acestuia și tri
mițând mesaje apro- 
piaților vedetei. „Ni
colas Cage dorește 
să anunțe că cineva 
a utilizat ilegal și fra
udulos adresa elec
tronică NCSaturn@ 
aol.com, prezentân- 
du-se drept Nicolas 
Cage. Acesta a infor
mat autoritățile și o 
anchetă a fost des
chisă", a precizat sta
rul într-un comunicat.

Bhubaneswar (MF) - Cani
cula, lucru obișnuit în India, 
înainte de sosirea musonului, 
a fost extrem de puternică 
anul acesta, provocând deja 
moartea a mai mult de 200 de 
persoane, în jumătatea de 
nord a țării.

Valul de căldură a făcut ce
le mai multe victime în stat
ul Orissa (la sud de Calcutta), 
unde autoritățile capitalei, 
Bhubaneswar, au anunțat 82 
de decese. Potrivit unor esti
mări neoficiale, numărul mor- 
ților este de 370.

Potrivit autorităților. 79 de 
persoane au murit în Uttar

Pradesh, 23 în Bengalul Occi
dental și 22 în Bihar. La New 
Delhi, temperaturile au atins 
45 de grade Celsius, un record 
pentru luna iunie. în centrul 
Indiei s-au înregistrat însă 
chiar și 47 de grade Celsius.

Prea cald (Foto: epa)

Adriana
Născută în zodia 
Berbec, ii plac 
sportul, dansul 
și muzica.

(Foto: Traian Mânu)
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Găsit vinovat după 41 de ani

Mlfcl stă tacticoasă în locul ei preferat, 
alături de jucăria de care nu se desparte.

(Foto: FAX)

■ E vorba de un fost 
responsabil Ku Klux Klan 
din Mississippi, Edgar 
Ray Killen (80 ani).

Washington (MF) - Fără fil
mul „Mississippi Burning”, al 
regizorului britanic Alan Par
ker, puțini oameni și-ar mai 
aminti astăzi de uciderea a 
trei militanți pentru drepturi 
civice în sudul segregationist 
al Statelor Unite, în iunie 
1964, pentru care o persoană 
a fost condamnată, marți, 
după 41 de ani.

Un fost responsabil Ku 
Klux Klan din Mississippi, 
Edgar Ray Killen (80 ani), a 
fost găsit vinovat, marți, în 
acest caz, de către un tribu
nal din Philadelphia. Killen 
poate primi maxim 20 de ani

Responsabil Ku Klux Klan, Edgar Ray Killen

de închisoare în fiecare din 
cele trei cazuri. ‘James Cha
ney, Michael Schwerner și 
Andrew Goodman au dispărut 
în 21 iunie 1964. Trupurile lor 
au fost găsite 44 de zile mai 
târziu. Fuseseră bătuți și îm-

pușcați. Convins că filmul are 
potențialul de a influența 
societatea, Parker a realizat 
„Mississippi Burning” în 
1988. Scenariul urmărea 
povestea tragică a trei mili
tanți pentru drepturile civice,

asasinați în timpul „verii li
bertății” din 1964, când sute 
de militanți s-au dus în sudul,. 
pe atunci segregationist pentru' 
a ajuta populația de culoare să 
se înscrie pe listele electorale.

Film premiat
Filmul acordă o atenție de

osebită anchetei desfășurate 
de doi agenți FBI, care folo
sesc diferite metode de inves
tigație pentru a demasca au
torii acestei crime rasiste. Fil
mul a primit opt nominalizări 
la Oscar, dar nu a câștigat de
cât la categoria cea mai bună 
imagine.

Parker a obținut Premiul 
pentru Regie D.W. Griffith, 
trei premii BAFTA și Ursul 
de Argint al Festivalului de la 
Berlin.

Cosmos 1, lansare cu incidente

Giulgiu ca și cel din Torino
Paris (MF) - Știința a marcat noi puncte 

împotriva partizanilor autenticității Giul
giului de la Torino, o bucată de pânză în 
care ar fi fost înfășurat Isus după coborârea 
de pe cruce, producând unul identic cu 
mijloace disponibile în Evul Mediu.

Falsul a fost realizat la cererea revistei 
franceze Science et Vie, pentru a aduna ele
mente științifice care să dovedească că Isus 
nu a fost niciodată înfășurat în bucata de 
pânză expusă la Torino.

Dr. Jacques di Constanzo, de la spitalul 
universitar de la Marsilia, a reușit astfel 
să fabrice un giulgiu identic, aplicând o 
pânză pe un basorelief, apoi colorând-o cu 
ajutorul tehnicilor folosite în Evul Mediu.

■ Prima navă cosmică 
pe bază de energie 
solară nu a reușit să se 
plaseze pe orbită.

Moscova (MF) - Prima navă 
cosmică alimentată cu ener
gie solară, Cosmos 1, nu a 
reușit să se plaseze pe orbită, 
în noaptea de marți spre 
miercuri, așa cum fusese pre

văzut, din cauza unei pene a 
motorului rachetei care o 
transporta, a informat o sursă 
de la agenția spațială rusă.

Motorul primului etaj al 
rachetei transportoare a avut 
o defecțiune „probabil în se
cunda 83 a lansării”. „Inci
dentul s-a produs deci înainte 
ca nava spațială să se separe 
de rachetă”, potrivit sursei. 
Specialiștii ruși ai agenției

spațiale NPO Lavochkin în
cearcă să stabilească contac
tul cu vehiculul, neștiind da
că aceasta a căzut undeva în 
Rusia sau se află în spațiu.

Naveta Cosmos 1, un pro
iect experimental finanțat cu 
fonduri private, trebuia să de
monstreze că razele soarelui 
pot fi o sursă inepuizabilă de 
propulsie pentru călătoriile 
spațiale.
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Protest 200 de protes
tatari au mărșăluit pe 
străzile din Philadelphia 
spre Convenția BIO 2005, 
unde s-au întâlnit repre
zentanți din industria 
farmaceutică, deoarece 
profitul e pus înaintea 
Sănătății. (Foto: EPA)
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