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Vremea va fi frumoasă, cu înnorări de 
scurtă durată.

Petrila (I.J.) - Greva CFR

• J.O. 2012 la Londra. Capitala Angliei a 
câștigat cursa pentru găzduirea J.O. din 
2012 a anunțat, ieri, la Singapore, președin
tele CIO. Londra a învins Moscova, New 
York, Madrid și Paris, fiind primul oraș care 
va organiza pentru a treia oară JO. (C.M.)

A născut la Bac
Deva (R.I.) - Ieri seară, după susținerea 

unei probe de examen, una dintre candi
datele la bacalaureat a născut. Ea este 
absolventă a secției serale a Grupului Școlar 
de Telecomunicații și Lucrări Publice din 
Hunedoara și, până acum, a trecut cu bine 
de toate probele de concurs. Președinta 
Comisiei de Bacalaureat, Marta Mate, a pre
cizat că ea „poate să-și continue examenele 
în sesiunea din toamnă, cele de până acum 
fiindu-i recunoscute”. Examenul de bacalau
reat a continuat ieri cu proba obligatorie a 
profilului.
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Valoarea importurilor în județul
Hunedoara 2004
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Salvatori deveniti victime
A

silozurilor, când au fost sur
prinși de un taluz care s-a 
desprins și i-a îngropat de vii.

„Au fost mineri de elită, 
salvatori pentru alții. în cazul 
altor accidente ei interveneau 
pentru recuperarea vie-

■ Doi mineri și-au pier
dut viața la Mina Petri
la în timp ce verificau 
descărcarea cărbunelui.

lui în vagoane, cu destinația 
Electrocentrale Mintia, dina
mitarea lui direct în silo
zurile de depozitare.

în jurul orei 21,45, Florin 
Tăzlăuanu (35 de ani), 
adjunct șef și Nicolae Kurilă

sul acestora”, declară Con
stantin Jujan, directorul EM 
Petrila

Cercetările f# vederea sta
bilirii cauzelor și împreju
rărilor în care s-a produs eve
nimentul se face de către o
comisie ITM Hunedoara și 
Parchetul de pe Ung L Judecă
toria Petroșani

(36 de ani), miner șef de 
brigadă, ambii de la sectorul 
Aeraj au verificat evacuarea

timelor. Au fost transportați 
la Spitalul de Urgentă Petro
șani unde s-a constatat dece-

a făcut victime la Mina Petri- 
la! Stocul de cărbune întărit 
a necesitat pentru încărcarea

Privatizarea

DUpâ accidentele de la 
etapele anterioare al C 
de Raliuri, principala j 
.preocupare a organizate-< 
pilor Raliului Hune
doarei esteasigurarea

Anchetă pentru minorii porno
■ După apariția arti
colului despre filmul 
porno s-a declanșat 
o anchetă.

Tiberiu Stroia
tlberlu.stroia^informmedla^o

Imediat după apariția mate
rialului în care CUVÂNTUL 
LIBER relata despre filmul

porno, în care „actorii” sunt 
doi minori din Deva, autori
tățile locale au intrat în aler
tă. Politia a demarat o an
chetă reușind în scurt timp să 
identifice autorul filmului și 
protagoniștii acestuia. La 
această oră dosarul minorilor 
se află pe masa procurorilor 
care instrumentează probele 
existente la dosar. Pentru fap
ta lor minorii riscă să stea

după gratii între dpi și șapte 
ani.

Nici reacțiile reprezentan
ților Inspectoratului Școlar 
Hunedoara nu s-au lăsat aș
teptate. Simion Molnar, in
spectorul general adjunct s-a 
arătat stupefiat de cele, întâm
plate. „Vom demara o asschetă 
internă și vom lua măsurile 
care se impun”, a afirmat 
Simion Molnar.

serviciilor
Hunedoara (D.I.) - Do

uă dintre serviciile pu
blice care sunt gestionate 
în prezent de către RAIL 
Hunedoara vor fi priva
tizate. Este vorba despre 
transportul în comun și 
de serviciul de salubri
zare. /p.3

Incubator în Casa de Cultură
■ Casa de Cultură din 
Simeria și-a schimbat 
destinația înainte de a 
fi terminată.

Simeria (D.I.) - Lucrările 
începute din 1992, în vederea 
construirii unei case de cul
tură, vor fi continuate, însă 
clădirea va avea și o altă des
tinație. După cum ne-a spus 
Radu Păun Jura, primarul 
localității, edificiul va adă
posti un incubator de afaceri 
zonal, în acest sens fiind deja 
încheiat un parteneriat cu 
Consiliul Județean Hunedoa

ra. „Proiectul, întocmit de 
IPH înainte de 1989, prevedea 
construirea unei case de cul
tură mult prea mare pentru 
nevoile orașului. De aceea, 
am considerat necesar să-i 
schimbăm destinația și am în
tocmit un alt proiect, pentru 
obținerea unei finanțări de 2,5 
milioane de euro, proiect care 
a fost declarat câștigător în 
prima etapă la Regiunea V 
Vest, la Timișoara. Acum 
așteptăm rezultatele etapei a 
doua, proiectul fiind în pre
zent analizat la București”, a 
mai declarat primarul orașu
lui Simeria.

vii au participat la o tabără de formare a celorwcunosc 
și ocrotesc muntele, rangeri în devenire. /p.3 (Foto: apnr)
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•Tintâ. Baza contingentului nipon de la Sa- 
mawa; în sudul Irakului, a fost lovită luni de 
un obuz, dar atacul nu s-a soldat cu victi
me, a anunțat Ministerul Apărării de la To
kyo. Tabăra niponă a fost ținta a patru ata
curi cu rachete, care mr s-au soldat cu răniți.

• Cerere. Rusia, China și țările din Asia Cen
trală au cerut coaliției internaționale condu
se de Statele Unite să stabilească o dată-li- 
mită oentru retragerea bazelor militare in
stalate'în Asia Eentrală pentru operațiunile 
din Afganistan.

Proces încheiat j
Madrid (MF) • Proce

sul celor 24 de presupuși i 
membri ai unei celule 
al-Qaida din Spania a lu
at sfârșit, marți, la Ma
drid, majoritatea acuza
ților susținându-și nevi
novăția la încheierea a- i 
udierilor. Trei dintre cei 
24 de acuzați, suspectați 
că au ajutat la pregăti- i 
rea atentatelor comise la 
11 septembrie 2001, în 
SUA, soldate cu moartea i 
a 2.973 de-fersofflie, rfs- î 
că pedepse ce pot ajunge ! 
până la 74.377 ani de j 
închisoare. Cei vizați ’d» | 
aceste pedepse record ș 
sunt presupusul- șef al 
celulei spaniole a orga- i 
nizației teroriste al-Qai- i 
da a lui Osama ben La- i 
den, sirianul Imad Ed- 
din Barakat, și doi com
plici, marocanul Driss 
Chebli și sirianul Gha-

și cercetării științifice.sub al Abrash Ghalyun.

Fostul președinte Săli Berisha, învingător la 
puncte (Foto: EPA)

Democrații albanezi 
au ieșit câștigători

Tirana (MF) - Partidul Democratic al fos
tului președinte Săli Berisha a câștigat 
scrutinul legislativ din Albania în 53 de cir
cumscripții din totalul celor 100, potrivit 
rezultatelor parțiale ale alegerilor. Socialiș
tii premierului Fatos Nano au câștigat în 
35 de circumscripții.

Comisia a precizat că aceste rezultate 
au fost centralizate după numărarea buleti
nelor de vot din 91 de circumscripții din 
totalul celor 100.

Partidul Democratic al lui Berisha și Par
tidul Socialist a lui Nano au dominat viața 
politică albaneză de la prăbușirea comunis
mului, la începutul anilor 1990.

li

Gerhard Schroe
der (Foto: EPA)

■ Parlamentul European 
va dezbate oportunita
tea trâmiteni observato
rilor români ți bulgari.

Sofia (MF) - Parlamentul 
European a acceptat, marți, 
să organizeze o dezbatere pe 
tema aderării României și 
Bulgariei-la Uniunea Euro
peană $1, în special, privind 
trimiterea observatorilor ce
lor două țări în Legislativul 
european.

Propunerea a fost făcută de 
europarlamentarul austriac

Program 
electoral
Berlin (MF) - Cance
larul german, Ger
hard Schroeder, a 
prezentat, marți, pro
gramul Partidului So
cial-Democrat (SPD) 
în vederea alegerilor 
anticipate din sep
tembrie, care își pro
pune să se concen
treze asupra politicii 
familiei și eforturilor 
în domeniul formării

■ Președintele George 
W. Bush admite influ
ența activității umane 
asupra încălzirii climei.

Copenhaga (MF) - Președin
tele SUA, George W. Bush, a 
recunoscut, ieri, într-o confe
rință de presă comună cu pre
mierul danez, Anders Fogh 
Rasmussen, că există o legătu
ră între încălzirea climei și 
activitatea umană.

„RecUnose că suprafața pă
mântului este mai caldă și că 
intensificare*  âblisiilor de ga
ze cu efect â\ seri provocate, 
de activitatea umană contri
buie Ia această problemă”, a 
declarat Bush.

în ceea ce privește proto
colul de la Kyoto, care vizează 
reducerea acestor emisii, pre
ședintele american a adăugat: 
„Le vot spune prietenilor noș
tri din Europa că semnarea 
acestui document ar devasta 
economia Statelor Unite".

Bush a ajuns ieri, după vi
zita la Copenhaga, în Scoția, 
pentru summitul G8. SUA 
sunt singurele din grupul ce-

Diplomații în 
vizorul răpitorilor

Dubsi (MF) - Gruparea ior
danianului Abu Mussab al- 
Zarqawi, liderul al-Qaida în 
Irak, a revendicat răpirea am
basadorului egiptean desem
nat la Bagdad, luat ostatic 
sâmbătă, au relatat, marți, 
posturile de televiziune Al
jazeera și Al-Arabiya.

Revendicarea este inclusă 
într-un scurt comunicat care 
nu cere nici o răscumpărare 
în schimbul eliberării diplo
matului egiptean, a precizat 
Al-Arabiya,'prezentând o co
pie a textului.

Diplomatul egiptean, în 
vârstă de 51 de ani, a fost ră
pit sâmbătă, în timp ce *e  
plimba pe O stradă comercială 
din Bagdad.

Este-vorba despre cel mai 
important diplomat răpit în 
Irak după înlăturarea regimu
lui lui Saddam Hussein, în a- 
prilie 2003, și valul de luări 
de ostatici care a urmat.

Diplomat după diplomat
in patru zile, șeful misiunii 

egiptene la Bagdad, Ihab al- 
Cherif, a fost răpit, cel al Bah
rainului, Hassan al-Ansari, a 
fost rănit în timp ce a reușit 
să dejoace o tentativă de răpi
re, ambasadorul Pakistanului 
a scăpat pevătămat dintr-Un public, informează AFP. 
atac armat, iar mașina amba
sadorului rus a fost ținta n*  
nul alt atad: - ‘ ;

Othmar Karas, membru al 
Partidului Popular European. 
Potrivit ei, observatorii ro
mâni și bulgari âr trebui ac
ceptați în Parlamentul Euro
pean abia la finalul procesu
lui de ratificare de către cele 
25 de state membre a tratate
lor de aderare a celor două 
țări.

„Dezbaterea suplimentară 
pe tema acceptării observato
rilor din România și Bulgaria 
în Patrktmen ul European este 
un «ax special, mal ales ți
nând cont de faptul că adera
rea celor două țări a fost a- 

Președintele SUA, George W. Bush, și premierul danez, Anders 
Fogh Rasmussen (Foto: epa)

lor opt țări puternic industri
alizate care nu au ratificat 
protocolul de la Kyoto.

„Nu puteți, în calitate de 
președinte al Statelor Unite, 
să semnați un acord care ar 
crește numărul șomerilor. 
Cred că există o modalitate 
mai bună de a proceda”, a a- 
dăugat Bush.

încheiat în 1997 și intrat în 
vigoare în februarie, protoco

Marșuri și mitinguri colorate sau violente au avut loc ieri în Scoția, în întâmpinarea summitului G
(Foto: EP

Proteste anti-globalizare
Gleneagles (MF) - Poliția 

scoțiană a anunțat, ieri dimi
neață, cu doar câteva ore îna
intea deschiderii' summitului 
G8, câ au fost înregistrate 
confruntări între forțele de 
ordine și manifestanții dintr-o 
tabără amplasată pe un teren

Incidente izolate au început 
în juțu. orei locale 04.00 
(06.00 ora României), în tabă

probată cu mult timp înainte 
de integrarea efectivă, lucru 
care nu s-a întâmplat cu oca
zia extinderilor precedente”, 
a declarat Mar gory Vander- 
brugge, un purtător de cuvânt 
al PE.

Europarlamentării au moti
vat inițiativa prin faptul că, 
în noiembrie, Comisia Euro
peană va prezenta raportul de 
țară privind stadiul reforme
lor din România și Bulgaria.
Moțiune

PSD anunță că grupul so
cialist din Parlamentul Euro- 

n regulă

lul vizează reducerea globală, 
până în 2012, cu 5,2 procente 
a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, față de 1990. Acesta nu 
se aplică în țările în curs de 
dezvoltare preqjun.Ohm*  
India. -

George W. Bush riscă să se 
regăsească în banca acuzatu
lui la summitul G8, din cauza 
faptului că se opUne protoco
lului de la Kyoto.

ra denumită eco-camp, ampla
sată în apropiere de Stirling, 
localitate situată la mai puțin 
de o oră de Gleneagles.

Peste 10.000 de polițiști au 
fost mobilizați la Gleneagles 
și în alte localități din Scoția 
pentru a asigura securitatea 
participanților la summitul 
celor mai industrializate țări, 
care urma să se deschidă, ofi
cial, aseară, cu un dineu. 

pean a depus o moțiune pri: 
care dorește să contracarez 
proiectul de rezoluție iniția 
de Othmar Karas în numel 
grupului popular din PE, pr: 
vind amânarea acceptării ol 
servatorilor din România ș 
Bulgaria.

într-un comunicat, PSD s 
declară îngrijorat de aceast 
inițiativă.

PSD consideră că observa 
torii la Parlamentul Europea 
reprezintă „o componentă ( 
sențială în efortul de a ave 
o mai bună comunicare c 
europarlamentarii”.

Croații nu mai 
vor în UE

Bruxelles (MF) - Un 
sondaj de opinie efectu
at în Croația indică, 
pentru prima oară, că 
opozanții aderării la UE 
sunt mai numeroși de
cât susținătorii ei, rela
tează agenția italiană 
ANSA, care subliniază 
că Executivul de la Bru
xelles a refuzat să co
menteze aceste rezultate.

Krisztina Nagy, purtă
torul de cuvânt al comi
sarului european pentru 
Extindere, Olli Rehn, a 
afirmat că nu are cunoș
tință despre sondaj.

Ea a precizat însă că 
scăderea semnificativă a 
numărului de croați ca
re se declară în favoarea 
aderării la UE s-a pro
dus cu mult înainte de 
17 martje, data prevăzu
tă injțjal igntn țncepe- 
rea negocieriloi le ade
rare și amânată, ulteri
or, pe motivul insufici
entei cooperări a Zagre
bului cu TPI.

Un miting autorizat, la cai 
au participat aproximați 
5.000 de persoane, a reunit 
serie de militanți ai coaliții 
de stânga, la prânz, în mi 
mentul sosirii șefilor de st; 
și de guverne.

Manifestația s-a desfășur; 
în apropiere de locul summ 
tului, astfel încât participant 
să poată auzi sloganurile pr 
testatarilor.
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100 de angajați ai SC 
Consmin Petroșani au încetat lucrul ieri,
între orele 8 și 9 pentru faptul că nu și-au 
mai luat salariile pe luna mai și iunie. Protes
tul a încetat în momentul în care liderul 
sindical a obținut promisiunea patronatului 
că plata salariilor se va onora în cursul zilei. 
(U.)

Tribut plătit 
cu viața

Ambasadorii Retezatului
Deva (S.B.) - Cinci juniori rangeri au fost 

selectați de Administrația Parcului Națio
nal Retezat ca fiind cei mai buni dintre cei 
14 elevi (11- 16 ani) câștigători ai titlului 
de Junior Ranger la Gura Zlata, în Tabăra 
Junior Ranger. Ambasadorii Retezatului în 
străinătate sunt: Danciu Laurențiu Ionuț 
din Brazi - com. Râu de Mori; Vilt Ștefa- 
nia Antoaneta din Sălașu de Sus; Dura Ma
rian Mihai din Pui; Alexandra Cismaș din 
Rapoltu Mare și Petruțiu Dragoș din Hune
doara.
Pleacă în Austria

La sfârșit de iulie ei vor merge în Aus
tria, la Summit-ul Junior Ranger organizat 
de Federația Europarc, în Parcul Național 
Gesăuse. Ministerul Mediului din Austria 
și Federația Europarc vor acoperi, în bună 
parte, costurile acestei manifestări. Timp de 
6 zile cât ține congresul, cei cinci vor face 
parte dintre cei peste 100 de Juniori 
Rangeri veniți la întâlnire din toată Europa. 
Ca să fie buni ambasadori, ei au învățat în 
tabăra „7 zile-n Retezat” lucruri care mai 
de care mai interesante despre parcul pe 
care-1 vor reprezenta.

• în urma decesului 
celor doi mineri de la 
EM Petrila au rămas 
orfani trei copii minori.

Petrila (I.J.) - Minerii au 
fost descoperiți sub tonele de 
cărbune de către colegii lor în 
jurul ore 23,45, la trei ore

Subprefectul Dan Pricăjan

Rangerii la Cetatea Colț

F ’ T
X

» *
z

A |

"A murit
• Una din cele mai 
complexe și mai noi 
meserii este cea de 
descarcerator.

MlHAELA TăMAȘ___________________
mihaela.tamas@informmedla.rd

Deva - Unul din cei care 
practică această meserie cu 
multă dăruire este Alexandru 
Rusu, care lucrează aici de la 
înființarea serviciului de 
descarcerare. Cea mai mare 
satisfacție este atunci când 
poate să ajute oamenii din 
jurul său.

Ce v-a 
determinat să alegeți 
această meserie?

Alexandru Rusu: în primul 
rând vreau să precizez că 
serviciul de descarcerare 
înseamnă mai mult decât 

după ce au plecat să verifice 
evacuarea cărbunelui din 
siloz. „Din spusele arti
ficierului, ultimul care i-a 
văzut în viață, cei doi au spus 
că intră să verifice silozul ca 
să știe a doua zi unde trebuia 
dinamitat stocul de cărbune 
pentru evacuare”, precizează 
Ileana Bodea, inspector ITM

Ileana Bodea

în brațele mele!"
scoaterea unei victime dintre 
fiarele contorsionate ale unei 
mașini. Noi suntem cei care 
acordăm primul ajutor vic
timei și încercăm să o 
scoatem cât mai rapid pentru 
ca medicii să o preia. De când 
mă știu mi-a plăcut să ajut 
oamenii, așadar prima mea 
slujbă a fost ca pompier. Din 
1992 am rămas în cârdul 
Grupului de Pompieri „Iancu 
de Hunedoara”, unde am par
ticipat la nenumărate stin
geri.

Care sunt iunie ia 
care vă supuneți?

A.R.: Pot spune că riscurile 
sunt imense, nu ști niciodată 
de ce boli suferă cel pe care 
tu încerci să-l salvezi, de 
aceea avem la noi în perma
nență mănuși chirurgicale. 
Multe sunt riscurile, depinde 
de fiecare caz în parte, pen

Silozul de cărbune unde s-a petrecut accidentul

Petroșani. Subprefectul jude
țului, Dan Pricăjan, s-a de
plasat urgent la Petrila pen
tru a afla cauzele producerii 
accidentului de muncă. „Silo
zul de cărbune brut are o 
capacitate de 9000 de tone. S- 

tru că fiecare e deosebit în 
felul lui și nici unul nu 
seamănă cu altul.

C.L: Care a fost cel mai 
tragic accident la care ați 
intervenit?

A.R.: Accidentul cu copiii 
polonezi a fost cel mai 
cumplit, am scos din autocar 
o fetiță pe care am văzut-o 
cum se stinge în brațele mele. 
Un alt accident care m-a mar
cat a fost cu un camion 
încărcat cu 10 tone de cartofi. 
Șoferul avea, unul din 
picioare tăiate de fiarele 
mașinii și am început să tai 
din mașină ca să-l putem 
scoate. Ce m-a surprins a fost 
faptul că în timp ce eu tăiam 
bucăți din mașină el le lua și 
le arunca afară ca să îmi fie 
mai ușor, rugându-mă să-l 
scot pentru că are copii de 
crescut.

a solidificat în urma depo
zitării lui în silozuri prea 
multe zile și a necesitai 
dinamitarea. Minerii au fost 
surprinși de un taluz care s- 
a dizlocat de pe pereții silozu
lui”, declară subprefectul.

Alexandru Rusu

Premii de milioane
Deva (V.I.) - La sediul redacției Cuvân

tul Liber, a avut loc ieri, extragerea câștigă
torilor concursului lansat în paginile ediției 
de vineri a cotidianului Cuvântul Liber. Cei 
trei simt așteptați, vineri, la sediul redacției, 
pentru a intra în posesia premiului:

Pădurean Mircea - 100 lei (1.000.000 lei 
vechi), Deva

Popa Maria - 100 lei (1.000.000 lei vechi), 
sat Săcămaș, com. Ilia

Anghelescu Mihai - 100 lei (1.000.000 lei 
vechi), Deva

RAIL Hd se destramă Un act reparatoriu
Hunedoara (D.I.) - Printre 

proiectele mari derulate de 
Primăria Hunedoara se 
numără și privatizarea servi
ciului de salubrizare și a 
transportului în comun în 
localitate.

Potrivit primarului Nicolae 
Schiau, în ședința extraordi
nară de azi a CL urmează să 
mai fie adoptate caietele de 
sarcini pentru desfășurarea 
activităților de salubrizare, 
curățenie stradală și între
ținere a zonelor verzi. Cu 
același prilej se va supune

Piedici la creditare
Deva (T.S.) - începând de 

astăzi BNR va introduce o 
nouă serie de reglementări 
privind accesul la creditare 
a persoanelor fizice. Odată cu 
intrarea în vigoare a noilor 
norme (la 30 de zile de la pu
blicare) nu vor mai exista 
decât două tipuri de credite: 
credite imobiliare și credite 
de consum. A doua modifi
care vizează gradul de înda
torare a unui individ. Nici o 
persoană fizică nu va putea 
avea un credit mai mare 
decât 40% din veniturile 
totale nete ale celui care 
solicită creditul. BNR obligă 
Băncile Comerciale, ca, în 
contractele de credit încheiate 
cu alte societăți comerciale, 
să fie incluse clauze care să 
le oblige să respecte întocmai 

aprobării și studiul de opor
tunitate și documentația ne
cesară organizării licitației în 
vederea concesionării servi
ciului de transport în comun.

„După adoptarea hotărâ
rilor necesare, urmează ca în 
cursul lunii august să orga
nizăm licitațiile pentru con
cesionarea acestor servicii 
unor firme care dețin licență 
în domeniile respective. Ele 
vor fi scoase astfel din admi
nistrarea RAIL”, ne-a de
clarat primarul municipiului 
Hunedoara.

< *rti  il tău

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00 - 14,00

Dova r nloa Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066

Hunedoara (S.B.) - „Poli
ția s-a spălat pe mâini. 
Acum urmează ca Procu
ratura să găsească vinovății 
și să-și spele fața terfelită”, 
a afirmat Constantin Zgâm-

Artistul a recuperat lucrările

bău, artistul hunedorean 
care nu și-a preluat 
lucrările confiscate anul 
trecut de poliție până când 
nu i-au fost prezentate și 
scuze în scris. Asta după ce 
s-a ajuns la concluzia că cei 
care au luat anul trecut 
măsura de a confisca 
lucrările artistului au 
greșit. Zgâmbău a căutat ca 
prin cererea sa „Poliția să- 
și revizuiască comporta
mentul și nu neapărat să- 
și recupereze lucrările.”

mailto:mihaela.tamas@informmedla.rd
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1923 - S-a născut Livlu Ciulei, regîror, xano^al și actor, 
membru corespondent al Academiei Române

1901 - S-a născut.Vittorio ue Sica, cineast și regizor ita
lian (.Hoți de bidriete'/.Ciociara", „Grădina familiei Finzi 
Contini" - premiile Oscar și Ursul de Aur) (m. 13.11.1974) 

1930 - A murit scriitorul Arthur Conan Doyle, părintele 
celebrului dgțectte Sherlock Holmes („Câinele din 
Ras*  viile ,IMH «apărată") (n. 1859) .
1889 - S-a nă%.«t rgizorul George Cukor GMy rair lady"- 
fcamM &saw, WfȘ&, „Lumina Se gaz") fm. 2401.1983)

COnSCmnațl și cinstiți în calendarul 
religios ortodox, pe data de 7 iulie: Sf. Blare 
Mc. Chiriachi; Cuv Toma din Maleon și 
A^CSie. (Foto: arhivă)

Energie electrică

. - * Wv?v V M V -wv*.  V V <. u
. 'I ’ ■ . • • • . • • ’ ‘ •

21 mart.-20 apr._______ .
SfHc V8 ocupați mal mult de casă șl familie. Folosiți multă 
<< 777 energie pentru aranjarea propriilor interese. Roase faceți și 

un drum lung.
21 apr.-2G mal _ ____ ........................ ■ ■ s
Nu vă lăsațl păcăliți de Colegii răuvoitori, ea să nu aveți 
probleme cu șefii. Rezolvați situația cu calm, baztntiu-Vă 
pe intuiție. ■
21 mai-20 iun._____ ________ _
Se produce tin eveniment-sunarlză. Sănătatea vă poate crea 
neplăceri, deci gândîți-vă bine înainte de a face ceva.
21 iun.-20 Iul.

a*
47
TI
țjMC

Breți o formă intelectuala deosebită și șanse mari pe plan 
social: ZI favorabilă contactelor cu persoane importante șl 
comunicării.
21 Iul.-29 aug. ______ i. _____ ___
Activitățile de agrement var putea ajuta să vă relaxați. R|- 
ml|l o veste surprinzătoare. Nu vă lăsațl Inlluențat de un 
bar bat mai tânăr.
21 aug -20 sept.___ ____________ ;_____ „__ _ __ •
Aveți nemulțumiri pe care le puteți depăși ușor dacă vă 
orientați spre activități sociale, de divertisment. Sunteți 
entuziasmat sentimental.
21 sept.-20 oct._______________________
Dorința de a demara o afacere vă e temperată de lipsa 
banilor. Dacă vă o neji imaginația la treabă, puteți obține 
banii necesari.
21 oct.-20 nov.
Aveți energie, voință și șarm. Rezolvați lucrai lie mai iute 
decât credeați. In familie ies scântei din cauza Implicării 
dv doar în muncă.
21 nov.-20 dec. ____ _________________ .
■t fi bine al ascultați daturile celorlalți. RMmB vă ajuH 
să aveți încredere în dv Re plan profesional a o zi de echili
bru șl armonie.
21 805,-213 li i-_
Sunteți Intr-o forma deosebită de care ar Halful să poli
zați. E o. zi bună RMMl afaceri și călătorii, lai p pe plan 
sentimental.
11 100.-219 Wfc.___________ ________ ’ ■ '

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan _____________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Str. Mărăști, bl. 1A, sc. A, B

apa - to'
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-12.00 Str. D. Zamfirescu, bl. Q1, Q2, Q3, Q4, P.T.5 
zona Trsaitâ
08.00-15.00 Str. Mărăști, Al. Moților, Mărășești, 
Pescărușului, Vânătorilor, Gh. Doja

Soluția integrantei din numărul 

precedent: T - TEL - V - PINI - 

IBIS - SINCER - M - CE - TANARA

- U - MAR - ZOR - ICI - IMI - A

- ARDEI - CL - UȘOR - MIED - 

TS - PICA - IR - IA - APT - ADE

VĂRAT - AVIDA - ENE - STARC - 

ERES

Dispecerat apS re® 227D8Z
Dispecerat apă caldă
Dispecerat EleeWca

212225
§29

Dispecerat gaz 227091
iitamii CFR 222725
Urgeâța 112
Pompieri 981
Jandarmerie 95@
Poliție 955
DJ.P.D. HD 214971
Deranjamente lift 235090

ft

& Relația cu prietenii na II țpțle tautoaell. Incereațl ii ■■ 
dați curs impulsivități de moment, m Ifvantajează acti
vitățile practice. ■ . ..,
11 Mfc-M'dpML____________ __________ ._____
Situația finantiară «â face protilrteț Resursele Unești sunt 
ostul Se reduse, Inlrațl greu în posesia Sânta necesari, 
aveți datorii.

7^X) tonal TVR Sport Meteo 
7:15 Știrea zilei 
745 Gnd minute de 

cuiluă. Realizator Cor
nel Mihaladie

800 Portul meacolekx 
MO Sănătate pentru toți 

(reluare)
930 Teieshopping 

1000 Mfctemsul John Doe.
S Cu: Dominic Purcell, 

Jayne Brook, William 
Forsythe. Regia Mimi 
Leder

IIOOFefdly 
1155 Euro Dispecer 
1200 Hărțuire estivală

(reluare)
1330 Desene aninate: Chip

QșîDade 
1400 Jimal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1500 GrărHe Rafiei 
1590 Akzente. Emisiune îh

Hmba germană 
1655 DvkdIo de hartă 
1730 Hărțuire estivală 
1890 Știea zM 
1850 Tragerile Joker și Loto

5/40 Omologarea 
1900 Jonal TVR Sport Meteo

I

1

i

i

2Q9I Rrțntn (dramă, sua 
ki975). Cu: FayeDun- 
iPeter Rndt 

£ William Holden . Regia 
idney Lumet 4 premii 

' Osc (scenariu - Paddy 
hayeflsky; rol prindpal 

S- Peter finch; Faye Dun
away; rol secundar 
Beatrice Straight); 10 

- nominalizări Oscar; Pre- 
* miu BAFTA (rol prind- 

.d- Peter Fmch); 9 
ut alu i BAFTA 4 
remii Golden Globes; 5 

nominalizări Golden 
Globes.

2290 Starhunter 
B96JumMTVR 
OftMMcătaeglstaă 
0â0 Mesia, primele crime 
li (thriller, SUA

. 2001). Prima parte. Cu: 
■ Ken Stott, Edward 

Woodward, Michelle 
Forbes. Regia Diarmuid

£
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7M Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ? 

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

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigpl 
12:15 Zâmbete Intr-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
1345 Zâmbete Intr-o pastilă 
1415 Misiune de salvare

S (dramă, SUA 1997) 
Cu: Richard Thomas, 
Gerald McRaney, Jona
than Banks, Doris Ro
berts.

16:00 Tânăr și
0 neliniștit episodul 

2405. Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTV Vremea 
17*45  Tu ești, tu câștigil 

Emisiune de diverti- 
ment

19D0 Știrile ProTV Sport 
Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Pzoentul nr. 14
»(dramă, SUA 2004). 

Cu: Costas Mandyior, 
Lucy Jenner, John de 

Lande, John J. York 
Pornind de la un caz 
real și șocant thriller-ul 

•. Patient 14 urmărește 
povestea unei con
spirații guvernamentale 
|u urmări tragice 
asvpra vieților a 15 
persoane implicate într- 
un proiect secret

22t!5Vaan£ Mare. Cu 
Mugur Mlhăescu și 
Radu Pietreanu 

23S0 Știrile ProTV Sport 
23MSC4 bărbați și 

S jumătate. Cu: Charlie 
Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland Taylor 

030 5 fratiJulea (reluare) 
ISO Omul are adua ortta

£

■4

$

s
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l 
I
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I
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7:00 Observator. Sport
8:00 în gura presei (reluare) 
9dX) America' :unniest
S Home Video

930 Comedia animalelor 
10dX) Increcfibil dar adevărat 
10*30  Concurs interactiv 
12:00 îngerul păzitor 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Lupta supraviețuirii 

fit (aventuri, SUA, 2002).
Cu: Liam Cunningham, 
Brana Bajic, Roger 
Allam, Neil Newborn 
(reluare) 

16:00 Observator 
16:45 Vivere-

BA trăi cu pasiune. Cu: 
EdOardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

1745 9595-Teîlwa|ăcesă 
fad

19^0 Observator cu 
Alessancka Stokescu și 
Lucian Mândruță. Sport. 
Meteo

2030 Divertisment 
2230 Observator 
23rt5 Strigătul (isperăril

Q(thriller, SUA 2001). Cu: 
Kelly McGillis, Jaime 
Passier - Armstrong, 
Kate Elliott Bany 
Corbin. într-un orășel 
liniștit de provinde, 
nimeni nu bănuie 
crimele îngrozitoare 
care vor urma. Două 
dintre prietenele lui 
Irish sunt ucise împre
ună cu familiile lor, iar 
sheriful pare depășit de 
situație. Mama lui Trish 
își amintește de un 
eveniment tragic foarte 
asemănător, care 
a avut loc cu 15 ani In 
urmă despre al cănii 
singur supraviețuitor nu 
se știe nimic și nu este 
pe lista ofidală a sus-

* itoi

700 Culoarea păcatului
B (reluare)

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

9:15 Mama vitregă
B (reluare)

10:10 Anita (reluare) 
12:15 Totul despre Camila 
13:15 Valentina, grăsuța 

g mea frumoasă. Cu:
Natalia Streignard, Juan 
Pablo Raba, Hilda Abra- 
hamz, Flavio Caballero, 
Norkis Batista, Jeronimo 
Giles

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

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Julia Almeida, 
Regianne Alves

1590 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 
, B del, Malema Solda, 

Agustina Lecouna
1725 Vremea de acasă 
17*30  Poveștiri adevărate 
1800 Rețete de Acasă
18:10 Luna. Cu: Gaby Espino, 

B Christian Meier
1900 Te voi învăța să iubești. 

BCu: Danna Garda, 
Miguel Varoni

î

S ■

7d»Sănitămă 
0 prostule

8:00 Teleshopping 
830CeZar 

și tipar
900 S Rebelii 

îOdX) Tonomatul
DP2 

1130 Gnd minute
de cultură 

11:45 Pasiuni 
1235 Euro-dispecer 
1240 Verdict: 

g Crimă 
1330 Teleshoping 
14.-00 Desene

13 animate: Tommy și 
Oscar 

1430 Rica
Eloceanulix

15:00 împreună
1h Europa 

16.-00 Enigme
din Carpați 

1630 Sabrina 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer 
18.-00 Bugetul

meu 
1830 Sănătate naturistă 
19:00 Soția lui Lorenzo

2

I

I

7:00 Teleshopping
730 News Radio (reluare) 
7:55 Sport cu Florentina 
830 Sunset Beach 
930 Dragoste și putere
El (SUA 1987) 

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

1030 Kensky Show 
1125 dip Art 
1130 Monica 
12:00 Rlmul și televiziunea 
1230 Teleshopping 
13410 Bani la greu 
1350 Teleshopping 
1425 Sunset Beach 
1525 Dragoste și putere

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

16:15 Jake 2.0 
17.-00 News Radio 
1730 Cash Taxi 
18dX) Focus Prezintă: Magda

Vasiliu 
1930 Documentor

j
î

f

3

î

»

I
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4M0 Mama vitregă Cu: Vic-
Btoria Rirffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 

. Angel Biagglo, Eduardo 
Capetillo, me Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska

21&0 Anita. Cu: Ivonne Mon- 
gtero, Jorge Enrique 

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

23JM Culoarea păcatului. Cu: 
"Tais Araujo, Reynaldo 

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

900 Legături de familie.
QC u: Vera Fisher, Reynal

do Gianecchini, Giovan
na Antonelli, Julia
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2Qc00 Dragul de Raymond 
2030 Verdict: Crimă 
2190 Jurnalul TVR

Jurnalul Euronews pen- 
bu România

2231< OrgoUI (dramă. Italia, 
' (32003). Partea a Xl-a Cu: 

Elena Sofia Riccl, 
Daniele Peed, Paolo 
Ferrari, Cristina Capo- 

, tondi, Nicola Di Pinto, 
Elena Russo. Regia: 
Giorgio Serafini și Vitto
rio De Sisti

0905 A fost odată hoț. Cu: 
EțSandrine Holt Ivan 

,.irgei, Nicholas Lea, 
Jennifer Dale, Robert 
Ito, Michael Wong 

1100 Sănătate naturistă 
145 Dragul de Raymond 
S(reluare)

£15 Răul speranței (dramă, 
Q Franța, 1995). Cu: 

Manuel Blanc, Carole 
Richert Elisabeth

sil
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îftOO Vino mamă să mă vezi, 
misiunea de divertis

ment încearcă să scoată 
ît evidență și alte apti
tudini ale vedetelor 
autohtone. Va fi vorba 
despre cu totul altceva 
decât o binemeritată 
vacanță de relaxare într- 

*o superbă vilă de lux, 
jpentru a evada câteva
zile din aglomerația 

rașek Viața la țară, 
mp de 48 de ore, așa 

cum a fost ea imaginată 
de realizatorii acestei 
emisiuni, va fi una 
aparte 

21:00 Eurofonfoola
Cash Taxi 

2230 Trăsniți tn NATO. 
H is wul plus Cu: Cristina 

Jopescu
® «5 TNrrt România 2005 

0:15 Jab 2.0
110 Guhess-Lumea recor-

i 

t_

6SI0 Departe de paraclis
13 (dramă, Franța, 2002). 

Cu: Julianne Moore 
7:50 Bedford Springs (come-
(3 die, SUA 2002). Cu: RJ. 

Reed, David Garver, 
Melissa Hickey

925 Sindicalista (comedie,
13 Canada, 2003). Cu: Ali

son Pill, Sarah Gadon, 
Gil Bellows 

11:00 United (comedie,
13 Norvegia, 2003). Cu: 

Sondre Sorheim 
1225 Magnolii de oțel 
' S (dramă, SUA 1989). Cu: I 

Sally Field, Dolly Parton 
1425 Tom șl Thomas (aven

turi, Olanda, 2002). Cu: 
Aaron Johnson 

16:15 South Kensington
E3(eofnedie, Marea Bri- 

tarile, 2001) 1
18:10 Departe de paradis 

(dramă, Franța, 2002). 
2(K00 Ce zi loială I (corneene 

(3 Danemarca, 2004). 
2140 Huff. Episodul 11 ■ Sus

piciuni ; ’ 
2235 Huff. Episodul 12 - Toți 

caii regelui 
2330 Matrix «nluțj 

«(acțiune, SUA 2003)' 
140 800 de ț^oanțe (come- 
lldie, Spania, 2002). Cu: 

Sancho Grada

i 
I

$

1

/

f

063807.00 Observator -
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK
12.15 Lecții de viată (dramă, 

SUA 2004)
1400 Fiicele lui McLeod 
1445 Semnul celor patru (sus 

pans, Canada, 200Î)
1630 Viața de familie' (dramă 

Statele Unite ale 
Americii, 2005)

18.15 Bâibara Taylor Brad
ford: Să fii cel mai bun 
(dramă, SUA 1992)

s
I
* 
£

20.00 Fiitele lui MdM ' 
! 21.00 Hotelul ostatldlor 
* ■ (acțiune, SUA; 1999)

2245 Jordan (s) ■ 
j 2345 Tipic feminin (comedie, 

SUA 2002). Partea a 
doua

p

f

»

0900 Știrile Tv Sport 0930,: 
Rugby Total. Cele mai tari faze > 

. ate săptămânii'1000 Știrile Tv..
Sport 10:15 Tenis: Turneul de 

i la Wimbledon. Rezumat 11O0
I- 5

I

DISCOVER*

I
î

t 

t 

f
I

TV SPORT

Știrile Tv Sport 1130 Box pro-} 
fesionist Legea pumnului 1200 
Știrile Tv Sport 12:15 Faceți 
jocurile! Concurs internațional > 
de poker 1300 Știrile TV Sport 
13:10 Faceți jocurilel Concurs 
internațional de poker 14:00 ; 
Știrile Tv Sport 1410 Tenis: 
Turneul de la Wimbledon 1500 
Știrile TV Sport 1630 Rodeo: 
Eroii Vestului Sălbatic 1830 
Știrile Tv Sport 2130 Fotbal: 
Copt beitodores. Finala - tur 
2300 Hai la lupta cea marel

f 1330 Revelații industriale
, 1400 Autopsia mumiilor
■ 15.00 Mașinăriile visate de

Leonardo
■ >1600 Consflucții din fiâre .

*■ vechi
! 17.00 Motoddete americane 

1800 Călători pre centrul 
Pământului * 

19.00 Curse asurzitoare ‘
; 20.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt, Merianul 
2030 Pescuit extrem, Pescuit;

cu musca
> 2100 Sfârșitul Uniunii Soviet

ice
2200 Detectivi criminaliști, de 

ia mkă distanță
2300 Dosarele FBI, magnatul 

nebun. Crime ki serie •

4-,

s 
i

1
I
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• Condiții drastice. Subvențiile pentru zona 
montană nu se acordă asociațiilor agricole 
care la data solicitării sprijinului derulează 
programe de finanțare externă, înregistrează 
datorii la bugetul de stat și bugetele locale. 
(L-L.)

Campanie de infor
mare SAPARD

• Procese. Azi continuă seria proceselor in- 
tentate de profesorii care-și cer drepturile 
salariate restante. Paul Rusu, liderul Sindica
tului din învățământul Preuniversitar Hune
doara, precizează că „deocamdată au avut 
joc doar primele întâmpinări ale proceselor, 
în 21 iulie ar trebui să se judece aceste pro
cese și vom ști ce a decis instanța". (R.l)

Profesorii vor 
fi plătiți

Deva (R.L) - Ministe
rul Educației și Cerce
tării a stabilit salariza
rea prin plata cu ora a 
cadrelor didactice care 
fac parte din comisiile 
de examene. Președin
ților comisiilor de Baca
laureat li se acordă 50% 
din salariul de bază al 
funcției didactice în 
care este încadrat, dar 
nu mai mult de 5.850.000 
lei, iar la o comisie de 
peste 400 de candidați se 
acordă un salariu de 
bază, dar nu mai mult 
de 11.650.000 lei. Vice
președintele, secretarul, 
membrii comisiilor vor 
fi plătiți 72 de ore, cu un 
tarif orar de 1/172 (se 
împarte salariul de bază 
la 172, astfel rezultă va
loarea unei ore). Practic, 
este pentru prima oară 
când cei care nu corec
tează lucrări, sunt plă
tiți ca și angajații din 
alte sectoare.

Patricia Zota 
(Foto: Raluca lovescu)

■ Oamenii au nevoie 
de informații în 
legătură cu etapele 
demarării unui proiect.

Loredaha Leah_______________
Io re da na. leahul nfonnmedla.ro

Deva - Campania de pro
movare a programului 
SAPARD s-a bucurat de un 
interes deosebit din partea 
oamenilor din toate comunele 
beneficiare. Participanții deși 
cunosc avantajele aduse de 
accesarea programului, chiar 
și piedicile puse de bănci în 
momentul încercării obține
rii unui credit pentru asigu
rarea cofinanțării fiind 
înlăturate în momentul în 
care există suficientă voință,

Candidați 
de 10
Dwa (R.I.) - Doar 
7.800 de elevi, din 
23 de județe, au 
reușit să obțină note 
între 9 și 10 la tes
tele naționale. Din 
cei peste 225.000 de 

elevi care au dat în 

acest an testele na
ționale, doar 
157.000 au obținut 
o notă mai mare de 
5! Candidați de nota 

10 au fost doar 14 
din 9 județe. Printre 
județele „de zece" se 
numără și Hunedoa
ra; Patricia Zota, 
absoh/entă.-a Șc. 
Gen. ,AVIad" din 
Orăștie, obținând 
nota maximă la toa
te probele. în Hune

doara, din cei 4000 
de viitori liceeni, 596 
de elevi au avut note 
peste 9. Pe 16 iulie 
va avea loc prima 

repartizare compute
rizată a candidaților.

Creste întreținerea cu 25%5
■ întreținerea va costa 
la iarnă cu 25% mai 
mult din cauza redu
cerii subvenției.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcant0lnformmedia.ro

Deva - Cauza principală 
pentru care vor crește fac
turile o reprezintă reducerea, 
de la 1 ianuarie 2005, cu 33 
la sută a subvenției pentru 
prețul gigacaloriei.

„Până la 1 ianuarie 2007, 
subvenția va dispărea com
plet și ne așteptăm la pro
bleme sociale serioase.

Această situație nu va fi 
valabilă în municipiul Deva, 
asta sperăm noi. Prețul actu
al este format din prețul de 
producție și prețul de dis
tribuție, care, cu TVA, ajunge 
la 1.700.000 (170) lei. Prețul de

referință al gigacaloriei este 
de 950.000 (950) lei; diferența

întreținere 1 persoană 1.710.8)00 (171) lei
întreținere 2 persoane 2.460.000 (246) lei 
întreținere 3 persoane 3.420.000 (342) lei 
întreținere 4 persoane 4.170.000 (417) leiINSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN HUNEDOARA 
invită persoanele fizice specializate și certificate să 

prezinte expresii de interes aferente serviciilor de diri- 
gentie de șantier, pentru șantierele școlilor la care se 
realizează lucrări de execuție in cadrul Programului 
de Reabilitare a Infrastructurii Școlare.

Persoanele sunt rugate să transmită C.V. care să 
cuprindă obligatoriu date despre pregătirea profesio
nală, experiența în domeniu și copie după certificatul 
de autorizare M.L.P.A.T.

Selecția se va realiza pe baza procedurilor stabilite 
în Ghidul de Achiziții ale Băncii Mondiale: Consultanți 
individuali selectați pe baza calificării, (Selection of Con
sultants on the Basis of their Qualification) - selectarea 
și angajarea consultanților de către imprumutanții 
Băncii Mondiale (selection and Employment of Consul
tants by World Bank Borrowers, January 1997, Revised 
September 1997 and January 1999.)

Alte informații se pot obține Iă telefonul: 0744/217647.
Expresiile de interes ce conțin informațiile cerute 

se vor depune la Inspectoratul Școlar Județean, str. Gh. 
Barițiu, nr. 2, până la data de 12.07.2005.

Militează pentru județ
Deva (I.J.) - OMFM orga

nizează, între 12 și 14 iulie, 
împreună cu AJOFM Hune
doara o selecție a dosarelor 
persoanelor interesate să 
lucreze în Germania și 
Spania. Prioritare în selecție 
vor fi persoanele care sunt 
disponibilizate și cele cărora 
le-a expirat ajutorul de șomaj.

„Preluarea dosarelor se va 
face în zilele de 12-14 iulie, 
în intervalul orar 8,30 - 16,30, 
la Casa de Cultură Deva, sala 
mică.

Pentru a evita aglomerația 
la depunerea dosarelor, aces
tea vor fi preluate astfel: 12 
iulie la Brad, Ilia, Deva și 

Curtea de Apel Alba-lulia anunță
Curtea de Apel Alba-lulia organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi vacante de funcționari publici:
1. EXPERT PENTRU BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ
1 post la Tribunalul Hunedoara - vechime 3 ani în specialitate 

juridică.
Concursul va avea loc la data de 21 iulie 2005, ora 12,00, pro

ba scrisă și 22 iulie 2005, ora 12,00 interviul, la sediul Curții de 
Apel Alba-lulia din Alba-lulia, str. I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba.

Dosarele candidaților se vor depune la Tribunalul Hunedoara, Str. 
1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara, în termen de 5 zile de la 
data publicării anunțului în mass-media.

Pentru postul de expert pentru biroul de Informare publică sunt 
necesare studii superioare juridice.

Bibliografia se poate obține de la sediul Tribunalului Hunedoara, 
camera 137.

nu știu concret care sunt 
etapele pe care trebuie să le 
parcurgă, pentru începerea 
proiectului. O altă cauză a 
insuccesului absorbției fon
durilor SAPARD este 
reprezentată de lipsa infor
mațiilor cu privire la per
soanele ce pot fi contactate 
pentru realizarea proiectului 
tehnic.
Informații multe

Necunoscutele legate de 
program au fost rezolvate, 
prezentarea programului 
făcută de promotorii cam
paniei și de reprezentantul 
Direcției Agricole, Nicolae 
Roman, fiind foarte amplă. 
Deși informațiile prezentate 
au fost consistente și toate 
întrebările au găsit răspuns,

Unul din punctele termice devene (Foto: Traian Mânu)

Simeria, 13 iulie la Hune
doara, Călan, Orăștie și Hațeg 
și în 14 iulie la Petroșani, 
Petrila, Lupeni, Aninoasa și 
Vulcan”, precizează Vasile 
Iorgovan, directorul AJOFM 
Hunedoara.

Pentru Spania, locurile de 
muncă sunt de muncitor agri
col, ajutor depozit, drujbist, 
fasonator, măcelar etc, iar 
pentru Germarîia locurile de 
muncă sunt sezoniere ca 
expozanți, lucrători în dome
niul agricol, ospătari, 
bucătari și vânzători.

Cei interesați vor putea 
apela TEL VERDE gratuit la 
numărul 0800/822228.

Au fost împărțite pliante cu măsurile SAPARD acreditate

nu este suficient. Pentru atin
gerea scopului caravanei 
SAPARD, autoritățile locale, 
în speță primarii și inginerii 
agricoli din teritoriu, trebuie 
să continue informarea și 
sprijinirea cetățenilor cu 
privire la tot ce presupune un 

reprezintă subvenția. Această 
subvenție va dispărea până în 
anul 2007, iar în acest an se 
va reduce din ea o treime. 
Sperăm, și este în discuție la 
Guvern, fuzionarea celor 
două firme devene de pro
ducție și distribuție. Dacă se 
întâmplă acest lucru, la Deva,

Ești cel mai bun elev!
Te-ai străduit mult în 

acest an școlar. Ai obținut 
rezultate de care ești mân- 

dru și tu și 

CUVÂÎ®
tul să afle 

toată lumea rezultatul efor
tului tău. Numele și 
fotografia ta vor apărea în 
Cuvântul liber!

Dacă ai doar calificative 
maxime, terminând anul 
școlar cu „excelent” sau 10 
pe linie, trimite pe adresa 
redacției noastre o foto
grafie de-a ta, împreună cu 
o copie după carnetul de 
elev, care să dovedească 
rezultatele obținute. Nu 

proiect ȘAPARD. A fi primar 
nu înseamnă să stai în birou 
și să aștepți să curgă infor
mațiile către tine ci să găsești 
soluții la toate problemele, 
chiar dacă acestea se referă 
la modalitatea de accesare a 
programului SAPARD.

prețul gigacaloriei nu va 
crește. Dacă nu, este clar, 
prețul va crește cu 33%”, 
declară loan Cristea, director 
Calor Deva. Această creștere 
vizează costurile gigacaloriei 
și nu toate cheltuielile cu ta
xele comune în ansamblul lor.
Nu-i valabil peste tot

Nu același lucru se va 
întâmpla în puținele orașe 
județene care încă mai bene
ficiază de încălzire centra
lizată. Acolo, sumele care se 
vor plăti la întreținere din 
iarnă variază de la 1.700.000 
(170) lei pentru o singură per
soană la 4:170.000 (417) lei pen
tru patru persoane.

în costurile întreținerii 
sunt incluse încălzirea, apa 
rece, apa caldă și cheltuielile 
de administrație. Avantajați 
în acest caz sunt proprietarii 
care au repartitoare și care 
vor plăti căldura cu 30 la sută 
mai puțin.

Per ansamblu însă, între
ținerea va crește undeva între 
22 și 30%, în funcție de chel
tuielile specifice ale fiecărei 
asociații de proprietari.

uita să treci pe o foaie de 
hârtie numele, clasa și 
școala la care înveți, pre
cum și localitatea de unde 
ești.

Pune totul într-un plic și 
trimite-1 până cel târziu 20 
iulie pe adresa: Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. 37 A, sau 
pe adresa de e-mail viori- 
ca.roman@informmedia.ro, 
cu mențiunea „Ești cel mai 
bun elev!”

Fotografiile copiilor care 
vor face dovada rezultatelor 
foarte bune la învățătură 
vor fi publicate în Cuvân
tul liber, în plus, fiecare 
dintre ei va avea parte de 
o surpriză!

nfonnmedla.ro
lna.jurcant0lnformmedia.ro
mailto:viori-ca.roman@informmedia.ro
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• Amenzi, in ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 149 amenzi la Legea
circulației, din care 23 la regimul de viteză și 
au ridicat în vederea suspendării 5 permise 
de conducere, din care 1 pentru alcool. Va
loarea totală a amenzilor aplicate a fost de 
18.480 lei (grei). (M.T.)

• Spânzurată. O femeie de 59 ani, Fira I., 
din satul Fizești, comuna Pui, a fost găsită 
Spânzurată de o bârnă din șura gospodăriei. 
Poliția Orașului Hațeg efectuează cercetări 
pentru luarea măsurilor legale. în această 
cauză nu sunt suspiciuni de comiterea vre
unei fante penale. (M.T.)

• Accident. Marius Alexandru L., de 15 ani, 
din Călan, în timp ce conducea un ciclomo- 
tor, a surprins și accidentat ușor pe Ciprian 
L., de 3 ani, din Călan. Speriat de cele în
tâmplate, copilul a părăsit locul accidentului, 
dar a fost găsit ulterior de polițiști. (M.T.)

Participiînți 
din țara v cină, 
Ungaria, la Festi
valul Internațio
nal de Folclor 
pentru Copii și 
Tineret „Carpati
ca”. Manifestarea 
s-a derulat ieri la 
Geoagiu-Băi. 
Astăzi toți partici- 
panții se află în 
vizită la diverse 
obiective turistice 
din județ, iar 
mâine vor susține 
un spectacol la 
Deva.

(Foto: Traian Mânu)
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Becali-Voda

Tiberiu Stroia
tltar Iu. strfl la@lnformmedia.ro

Hațegul își (re)face drumurile

SȘbȘbil că, dacă Eminescu ar avea posi- 
,-...^qgltăjea să cunoască clanul Becali, ar 

fua ppeztă.aia cu „Ce-ți doresc eu ție, dulce 

Uo’^gle*  gt ar Sa cu ea de toți pereții. Sau ar 

' Atipă/j-îa MF hârtie igienică. Nu mai vorbesc de 

oița aia t arsană și năzdrăvană de prin 

Miorița, care cu siguranță că ar rămâne mută 

dacă ar vedea de ce e-n stare un cioban în 

România anilor 2000. Pentru că încet, încet, 
în România s-a format un stat în stat. Unul 

condus de Băsescu, în care poporul așteaptă 

să se întâmple ceva, și altul aflat la cheremul 
clanului Becali.

? Și pentru că în țara lui Băsescu, în afară de 

creșterea prețurilor nu se întâmplă nimic, în
- țara -lui‘.Becali-Vodă evenimentele se succed 

cuîpepegiîeiune. Mai ieri,: Giovani ne povestea 
cum un supus al său s-a aruncat de bunăvoie 

în fața mașinii sale. Și că, deși și-a rupt un 

s picior, a luat-o la fugă speriat că stăpânul său 

îi va oferi câteva milioane. Că polițiștii au o 

altă părere n-are nici o importanță. Pentru 

simplu motiv că, în țara lui Becali-Vodă, 
legile nu au valoare.

A

I
ntre timp, celălalt Becali, marele Gigi, 

luptă din greu cu Parchetul Național Anti- 

cerupție. Și ne povestește nouă prostimii, 
folosind întreg vocabularul său de 30 de 

cuvinte, cât de tâmpiți sunt procurorii care-l 
anchetează. Iar noi poporul stăm ne uităm și 

ne crucim. Și așteptăm spășiți ca cineva să le 

confiște ciomegele și mașinile în fața cărora 
cădeau ca mustefe,

■ 2,5 miliarde de lei 
sunt alocați în acest an 
pentru modernizarea 
drumurilor din oraș.

Daniel I. Iancu
daniel. Iancu@infdrmniedia,ro

Hațeg - Mai multe drumuri 
din orașul Hațeg au fost 
prevăzute, de către adminis
trația locală în programul de 
reabilitare a infrastructurii 
rutiere din acest an. Este vor
ba despre străzile M. 
Kogălniceanu, V. Babeș, Dece- 
bal, M. Eminescu, Suseni, Bi
sericilor, Râul Mare și Râul 
Galbena.

Practic unele dintre ele 
sunt deja terminate, iar altele 
sunt în lucru, valoarea totală 
a lucrărilor, executate de 
către Direcția Județeană de 
Drumuri Hunedoara, ridicân- 
du-se la 2,5 miliarde de lei, 
fonduri alocate din bugetul 
local. „în acest an timpul nu 
ne mai permite, dar până la 
sfârșitul lui 2006 nu mai 
vreau să văd în Hațeg nici un 
drum nereparat”,,a declarat 
Nicolae Timiș, primarul 
Hațegului.
în regie proprie

Tot în această perioadă, 
Primăria Orașului Hațeg mai 
are în derulare o altă acțiune

prin care se execută pavarea 
cu dale a accesului dinspre 
bulevard spre spațiile comer
ciale adiacente.

Suma destinată executării 
acestei lucrări este de o sută 
de milioane de lei, bani nece
sari în special achiziționării 
materiilor prime, deoarece 
atât confecționarea dalelor, 
cât și pavarea este asigurată 
în regie proprie. în acest scop 
este utilizată mâna de lucru 
provenind din rândurile celor 
ce’primesc ajutoare sociale de 
la Primărie. Autoritățile 
locale speră să execute în 
acest mod și alte lucrări nece
sare îmbunătățirii imaginii 
orașului.

Supermarket
Simeria (D.I.) - Pri

marul Radu Păun Jura, 
a afirmat că autoritățile 
locale au fost contactate 
de firme interesate să 
deschidă un supermarket 
la Simeria. „Deja avem 
mai multe oferte con
crete și am găsit și locul 
unde să fie amplasat 
acest supermarket, pe te
renul de lângă podul pes
te calea ferată. Mai aș
teptăm un timp și alte 
oferte după care, în luna 
august, vom scoate la li
citație terenul respectiv”, 
a mai spus primarul 
Simeriei.

Media este îmbibată 
de pornografie și 

atunci când accesul la 
mijloacele de infor
mare, ziare, emisiuni 
tv, Internet, este la 
îndemâna oricui, nu 
ne putem aștepta la 
altceva. Părinții 
acordă prea multă 
încredere și libertate 
copiilor.
Luci Alexe, 
Deva

Lipsa educației își 
spune cuvântul. Nu 

poți să fii om fără 
cunoștințe elementare 
de educație și fără 
aportul părinților. 
Copiii crescuți în 
familii dezbinate au < 
înclinație deosebită 
spre senzațional pen
tru a atrage atenția 
asupra lor.
Felicia, 
Deva

o

Suntem înconjurați 
de pornografie și 

atunci la ce să ne 
așteptăm din partea 
copiilor? Părinții ar 
trebui să-și educe 
copiii și să nu-i lase 
necontrolați pentru 
că de la un copil 
nesupravegheat 
te poți aștepta numai 
la rele.
Mihai, 
Deva

• Consfflui Județean Hunedoara:
Dorin Pâran, vicepreședinte 09.00-12.00

- —--------------------------------------------------

Comisar Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ___________
• Primării MunWpMul Dwa:~
loan Inișconi, viceprirriar ____________ 08 00-10.00
• Primăria Municipiului Hunedoara:
Sirtuon Jitian, viceprirnar începând eu ora 09.00
• Polția MunkfptuiHi Hunedoara:
Comisar .Co^ei Cozac, adjunct al șefului Poliției 
Municipiului Hunedoara ___________ 14,00-16,00
• In^adtMrtMi de Jandarmi Județeni

El. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului 
pentrulogistică: 14.00-16.00

Cutiile poștale
Gheorghe Ciobanu, Deva, 

b-dul N. Bălcescu
De ce sunt distruse cuti

ile poștale din oraș? De 
exemplu, cea din Cartierul 
Dacia și cea din fața Hotelu
lui Deva? Mai mult, pentru 
a cumpăra un plic trebuie 
să mergi până la oficiile 
poștale de pe Eminescu sau 
de la Opera.

Răspunsul viceprimarului 
loan Inișconi

Referitor la locurile de 
unde se pot sau nu cumpăra 
plicuri, ar trebui întrebată 
Poșta Română, nu Primăria, 
în ceea ce privește cutiile 
poștale distruse, acesta este 
nivelul de cultură în 
municipiul Deva, ce să 
spunem mai mult? Și 
coșurile de gunoi amplasate 
de noi în tot orașul sunt dis
truse aproape sistematic.

Neasfaltat de 33 de ani
Marius Cosma, Deva, 

Aleea Moților
Aș vrea să-l întreb pe 

domnul primar de ce nu se 
asfaltează Al. Moților, având 
în vedere că de 33 de ani, de 
când a fost construită, nu a 
fost asfaltată niciodată. Este 
vorba mai ales de porțiunea 
din dreptul blocului P5, care 
este atât de plină de gropi 
că nici taximetriștii nu 
intră pe acolo.

Răspunsul viceprimarului 
loan Inișconi

Ce pot să spun e faptul că 
Aleea Moților este prinsă în 
Programul de reabilitare și 
reparații străzi, lucrările 
fiind executate de către 
Direcția Județeană de Dru
muri. Nu cunosc exact 
modul de abordare a 
lucrărilor, dar ele vor fi 
efectuate.

Este prea multă li
bertate prost 

înțeleasă. Materiale 
cu caracter pornogra
fic întâlnim peste tot 
și nimeni nu ia nici o 
măsură. Libertatea 
și banii fac din 
copilul minor 
o pradă foarte 
ușoară.

Părinții sunt princi 
palii responsabili 

pentru comporta
mentul copilului. 
Nimic nu-i scuză! 
Dar în ziua de azi, 
când peste tot simt 
afișe, emisiuni și 
articole cu daracter 
pornografic, nimic 
nu ne mai 
surprinde.
Ileana, 
Deva

Daniela Paul, 
Deva

găzduit, ieri, lansarea unei plachete de poezii, volum 
de debut al Magdalenei Margareta Deheleanu. Volumul 
a apărut la Editura deveană „Destin".

(Foto: Traian Mânu)

mailto:la@lnformmedia.ro
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Mihai Leu 
vrea victoria!

• Karateka. Nicolae lordăchescu, antre
norul Asociației CS „Dacicus" Orăștie ne-a 
precizat faptul că, în prezent, din cei 85 de 
sportivi karateka ai clubului 65 sunt legiti
mați la Federația Română de Arte Marțiale. 
Clubul este structurat pe două categorii de 
vârstă: copii - cădeți și juniori - seniori. 
(V.N.)

• Arbitri. în ultimii 10 ani, 
în județ au absolvit Școala 
de arbitri 394 de cursanți. 
Grigore Macavei (foto), pre
ședintele Comisiei Județene 
de arbitri ne-a spus că doar

■ Raliul Hunedoarei - 
ultima șansă pentru 
Leu de a rămâne în 
cursa pentru titlu.

Hunedoara (V.N.) - Mâine 
se dă startul în cea de a V-a 
ediție a Raliului Hunedoarei, 
care constituie etapa a IV-a 
a Campionatului Național de 
raliuri - 2005. Cosmin Hodor, 
directorul de organizare al 
raliului a precizat că ediția 
din acest an suferă modificări

70 au mai rămas și constituie lotul Diviziei D 
și Campionatului Județean. (V.N.)

• Jiul la control. Componenții lotului 
echipei Jiul vor efectua, azi și mâine, vizita 
medicală la Spitalul de Urgență din 
Petroșani, minerii renunțând să se mai 
deplaseze la București pentru acest control 
obligatoriu. Luni este prevăzută plecarea în 
cantonament în Austria. (C.M.)

Timeea zburând cu parașutaConcurenta în ținută "casual" Un zâmbet elegant

Cetate Deva nu s-a decis 
asupra antrenorului

Deva (C.M.) - Marian Muntean, finan
țatorul clubului Cetate Deva, a amânat cu 
încă o zi numirea unui nou antrenor prin
cipal. Oficialul devean a renunțat la unul 
dintre cei trei candidați, anume la Popa 
Săvișteanu de la LPS Sebeș, dar nu a reușit 
să se decidă între ceilalți doi tehnicieni 
aflați în cursă, respectiv Dinu Cojocaru și 
Liviu Jurcă. „Nu vreau să pățesc ca alții și 
să schimb antrenorii ca pe ciorapi, ci vreau 
șă fac o alegere bună pentru a exista con
tinuitate în pregătire. Mi-e rte greu să 
aleg, întrucât ambii tehnicienTau cam 
aceeași valoare și aceleași pretenții finan
ciare, diferite fiind doar stilul și personali
tatea. Caut inspirație, pentru a nu regreta 
pe urmă și a fi obligat să aduc alt tehni
cian”, preciza președintele clubului devean.

"încerc să trăiesc viața din plin"

CN de tir cu arcul la 
Aninoasa

Deva (C.M.) - Complexul Sportiv Anena 
din Aninoasa va găzdui, în perioada 9-10 
iulie, Campionatul Național de tir cu arcul 

outdoor, rezervat 
categoriilor copii, 
cădeți și juniori II. 
Concursul va alinia 
la start sportivi de la 
cele mai bune clu
buri din țară, respec
tiv cele din Iași, 
Rădăuți, Lipova, Bu
curești și Aninoasa, 
motiv pentru care 
bătălia pentru me
dalii va fi foarte

Arcași la antrenament aprigă. Sportivii din 
Valea Jiului sunt 

însă marii favoriți ai intrecerii, antrenorul 
CS Minerul Aninoasa, Viorel Hăbian declar
ând că obiectivul clubului este “obținerea 
titlurilor naționale la toate categoriile de 
vârstă”.

■ Timeea are curajul 
unei campioane la 
parașutism, dar e și 
timidă șLdiplomată

ClPRIAN MaRINUȚ 
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Deva - Protagonista rundei 
a 11-a a concursului Miss 
Sport Cuvântul liber e de 
foarte multe ori la î®ălțime, 
nu doar pentru că practică 
parașutismul, ci și pentru că 
a reușit să „aterizeze” la fix 
în ciuda „tirului” de întrebări 
al reporterului. Timeea Szeke- 
ly e campioană națională la 
parașutism, are curajul 
zborului cu parapanta, dar e 
timidă în fața necunoscuților.

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

Timeea Szekely: Participarea 
la concursuri oferă experiențe 
deosebite, în sensul că treci, 
în scurt timp, de la 
dezamăgire la bucurie și ai 
ocazia de a lega prietenii. 
Sportul te maturizează, te 
învață să comunici și te deter
mină să încerci să-ți depășești 
limitele. 

Campionii indisciplinei
Deva (V.N.) - în Campionatul Județean, 

sancțiunile aplicate în anul competițional 
2004 - 2005, de Comisia de Disciplină a AJ 
Fotbal Hunedoara au fost drastice, deci și 
indisciplina accentuată. Campioană în acest 
domeniu este formația A.S. Păclișa. De la 
această echipă au fost sancționați: Adinei 
Ștefoni - un an și jumătate suspendare și 
amendă de 4 milioane de lei pentru lovirea 
repetată a arbitrului; Marian Vlaiconi - 10 
etape suspendare și 2 milioane de lei 
amendă, pentru lovirea arbitrului. Daniel 
Popa, 8 etape suspendare pentru injurii și 
amenințări.

în favoarea elementului spec
tacol. Foarte importantă este 
securitatea spectatorilor, în
trucât în toate cele 3 etape 
desfășurate în acest an au exi
stat probleme din acest punct 
de vedere. Vineri, startul se 
va da de la Deva și va avea 
traseul: Deva - Almașu Sec - 
Hăjdat - Popești - Hunedoara. 
Această primă etapă are trei 
probe speciale și una super- 
specială la Hunedoara. Până 
ieri la prânz erau înscrise 54 
de echipaje. Prezent la con-

C.L: Care a fost cea mai 
mare provocare?

T.S.: Primul salt cu para
șuta e o probă de curaj pen- 
tru oricine, iar eu ațp avjjț „cu câteva minute înainte un 
emoții din cauza fricii ue'val de vânt îl trântise la
necunoscut. Marea mea ambi
ție a fost să reușesc un 
„zero”, adică să aterizez exact 
pe discul cu diametrul de 3 
cm care se află în centrul dis
cului de concurs care măsoa
ră precizia aterizării. întâm
plarea a făcut că am reușit 
performanța chiar la ultimul 
salt făcut la CN de anul tre
cut și am câștigat titlul.

C.L: Ai avut dezamăgiri?
T.S.: în viață există mereu

mici sau mari hopuri, dar eu 
caut să uit rapid lucrurile 
neplăcute. Nu pot însă uita 
ușor că visul de a sări de la 
4000 metri altitudine nu mi 
s-a împlinit din cauza unor 
birocrați care au uitat să-mi 
vizeze licența de zbor-salt.

C.L: Care sunt calitățile 
tale? Dar defectele?

T.S.: Sunt ambițioasă și pun 
suflet în tot ce fac, pentru că 
îmi doresc mereu să dau tot 
ce-i mai bun. Sunt pri
etenoasă și dispusă oricând

Ia CUVÂO. 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 vdș vota, trimițând 
minimum opt din cele 12 taloane pe 
care le vom publica, vor putea câștiga 
prin tragere lâ sorți un telefon mobil 
și multe alte premii surpriză.
• Puteți aduce talonul la redacție sau 
să-l trimiteți prin poștă la âdresa: 
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 - 7 iulie 2005
Nume________________________ Prenume
Adresă_______________________________
Telefon________________________ E-mail
Numele concurentei____________________
Nota acordată concurentei:_____________ JURNAL

Mihai Leu

ferința de presă, Mihai Leu, a 
afirmat că vrea să câștige 
cursa. „Pentru mine, acest 
an a fost mai greu. în prima 
etapă am abandonat, iar în 
celelalte am avut probleme cu 
mașina. Acum, la Hunedoara, 

să întind o mână de ajutor. 
Cineva a zis că am curaj, 
când a văzut că n-ain ezitat să 
decolez cu parapanta, după ce 

pământ pe tatăl meu. Uneori 
sunt prea timidă și excesiv de 
diplomată, ezitând să spun 
ceea ce gândesc, iar alteori 
sunt supărăcioasă.

C.L. Ești gospodină?
T.S.:Deocamdată sunt doar 

la stadiul de a o ajuta pe 
mami. însă uneori când vreau 
să le fac surprize celor din 
familie gătesc și pe cont pro
priu, dar numai prăjituri. 

Timeea Alina Szetedy

Data și locul nașterii: 25 iulie 1987, 
Deva
Club: Aeroclubul „Dacia* Deva, secția 
parașutism
Palmares: campioană națională în 
2004 la precizia aterizării junioare, 
componentă a lotului național feminin 
ide parașutism.
Pasiuni: muntele, parapanta, planoris
mul.

am nevoie de victorie pentru 
a- rămâne în cursa pentru 
titlu. Pentru aceasta vor veni 
doi ingineri din Austria pen
tru a rezolva problemele elec
tronice ale mașinii”, preciza 
Mihai Leu.

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

T.S.: Ar trebui ca fiecare 
dintre noi să fim mai educați 
și mai buni. Să ne uităm întâi 
la defectele noastre, apoi să 
judecăm pe alți. în Deva, e 
nevoie de locuri în care tine
rii să-și petreacă timpul în 
mod plăcut... Și nu mă refer 
la baruri, ci la un bazin de 
înot și la un patinoar.

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

T.S.: Contează personalitatea 
și să ne înțelegem bine. Aș 
vrea să mă completeze, să fie 
el cel cu inițiativa.
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• Record. Atleta rusă Elena Isinbaieva a sta
bilit, marți, un nou record mondial în proba 
de săritură cu. prăjina din cadrul reuniunii de 
la Lausanne, reușind să treacă peste 
ștacheta înălțată la 4,93 metri.(MF)

• Transfer. Conducerea echipei de handbal 
masculin .U“ Cluj a ajuns la un acord pentru 
următoarele două sezoane cu interul dreapta 
al formației Uztel Ploiești, Radu Ciornohuz, 
în vârstă de 24 de ani.(MF)

Recunoaște că a luat bani
■ Wieland Zille spune că 
a primit 25.000 de euro 
pentru a influența re
zultatele unor meciuri.

în timpul întâlnirii respec
tive, Sapina i-a înmânat un 
șervețel în care erau ascunși 
25.000 de euro.
Discreție maximă

Berlin (MF) - Fostul arbitru 
german W 1| Ziller a recu
noscut, lntr-un'interviu acor-

A învins Finlanda
Brao (MF) - Echipa feminină de baschet 

a României a Învins, marți, cu scorul de 82 
- 64 (43 ■ 28), formația Finlandei, în primul 
meci din cadrul grupei H, contând pentru 
stabilirea locurilor 9-16 la Campionatul Eu
ropean under 20, Divizia A, care se desfă
șoară la Brno (Cehia), informează site-ul 
www.flbaeruope.com. Pentru echipa Româ
niei au marcat Mărginean (29 puncte), Ne
meș (18), Rus (12), Orosz (10), Drăgoescu (6), 
Popovici (3), Pop (2) și Sipoș (2). Reprezen
tativa României a Început în formula Măr
ginean, Drăgoescu, Nemeș, Popovici, Rus. 
Au mai jucat Sipoș, Pop și Orosz. Cea mai 
bună jucătoare a meciului a fost finlandeza 
Minna Sten, care a înscris 33 de puncte. 
Formația României mai are de disputat do
uă partide în grupa H, contând pentru sta
bilirea echipelor clasate pe locurile 9-16: cu 
Ungaria și Germania pe 6, respectiv 7 iulie, 
în prima fază a competiției, România a evo
luat în grupa A, unde a înregistrat trei în
frângeri din tot atâtea partide, clasându-se 
pe ultimul loc In grupă.

dat cotidianului Sachsischen 
Zeitung, că a primit suma de 
25.000 de euro, în cadrul scan
dalului privind manipulare® 
rezultatelor unor meciuri din 
campionatul și Cupa Germa
niei Wieland Ziller a explicat 
că s-a întâlnit, în data de 28 
noiembrie 2004, într-un res
taurant ‘din Dresda, cu Ante 
Sapina, unul dintre creatorii 
rețelei de pariuri clandestine, 
care a plătit mai mulți arbi
tri pentru ft influența rezul
tatele unor meciuri din cam
pionatul și Cupa Germaniei.

Ziller, care a arbitrat me
ciuri internaționale, Înainte 

‘ ie 1 deveni observator de ar- 
1 bitri în regiunea Dresda, a 

precizat, totuși, că, în timpul 
întâlnirii, Ante Sapina nu i-a 
cerut explicit să devină un 
intermediar. „Mi-a spus că i-ar 
plăcea ca echipa FC Kaiser-
slautem să câștige meciul din 
campionat cu Freiburg și că 
ar trebui să vedem ce se poa
te face. Nu a cerut ca eu să-i 
dau banii arbitrului Jurgen 
Jansen, care urma, să oficieze 
acel meci”, a spus Ziller. Echi
pa Kaiserslautern a câștigat, 
cu scorul de 3 - 0, meciul dis
putat în data de 27 noiembrie

Arbitrul german Wieland Ziller (stânga)

Fostul arbitru a precizat că, ,20Q4, fără însă c^urbltrul să

influențeze rezultatul, potrivit 
lui Ziller, care spune că a re
fuzat în final să-i aducă la cu
noștință lui Jansen cerințele 
lui Sapina.' Federația Germa
nă de Fotbal (DFB) a solicitat 
suspendarea pe viață a lui Jan

sen și a lui Ziller, o sancțiune 
similară fiind dictată împotri 
va arbitrului Robert Hoyzer, 
aflat în centrul scandalului 
privind manipularea rezulta 
telor unor meciuri din cam 
pionatul și Cupa Germaniei.

Manca a înscris
Zurich (MF) - Atacan

tul Ciprian Marica (foto) î 
a înscris, marți, un gol | 
în partida pe care echi
pa Șahtior Donețk a câș
tigat-o cu scorul de 3 - 2 i 
(2- 2),. în formației i 
FC Zurich, In turneul de | 
pregătire din Elveția, i 
Marica a deschis scorul I 
în minutul 8. Celelalte « 
goluri pentru Șahtior au i 
fost marcate de Duljaj 
'17 și Elano '86, în timp î 
ce pentru elvețieni a în
scris Keita, în minutele | 
22 și 26. Tehnicianul 
Mircea Lucescu a înce- i 
put această partidă cu I 
Răzvan Raț și Ciprian 
Marica titulari. Raț a I 
evoluat pe toată durata i 
întâlnirii și a primit un i 
cartonaș galben în mi
nutul 80. Marica a fost I 
înlocuit în minutul 57 i 
cu Bielik. Stoican a fost 
introdus pe teren în mi
nutul 46, în locul lui Le
wandowski. Bărcăuan a 
intrat în minutul 70, în 1 
locul lui Moldovan, iar i 
Florea nu a fost folo

Marian Oprea

i| I
!

i

sit. La elvețieni, Iu
lian Filipescu a 
evoluat 
tot me- f

Performanță
Lausame (MF) - Spor
tivul român Marian 
Oprea a realizat, 
marți, cea mai 
bună performanță 
mondială în 2005 
în proba de triplusalt, 
cu o săritură de 
17,81 metri, în 
cadrul reuniunii

. atletice de la Lau
sanne, contând 
pentru circuitul 
Super Grand Prix. 
Marian Oprea, în 
vârstă de 23 de ani, 
care și-a îmbunătățit. 
recordul național - 
17,63 metri - stabilit 
în anul 2003, a 

reușit această 
săritură la a doua 
încercare. în proba 

de triplusalt, Marian 
Oprea a fost urmat 
de sportivul bulgar 
Momchil Karailiev 
(17,36 m) și de 
brazilianul Jadel 
Gregorio (17,34).

Fundașul echipei Paris Saint-Germain, 
Jose Pierre-Fanfan (d), în vârstă de 30 de 
ani, a semnat un contract pe trei sezoane 
cu formația Glasgow Rangers.(MF) (Foto: epaj

Vieri va juca la AC Milan
Milano (MF) - Gruparea 

AC Milan a anunțat achizi
ționarea atacantului Chris
tian Vieri, care și-a reziliat, 
în urmă cu câteva zile, con
tractul cu formația Inter- 
nazionale Milano, informea
ză Datasport.

„Este oficial. Christian 
Vieri va juca la AC Milan. 
Contractul dintre AC Milan 
și Vieri va fi valabil până 
pe data de 30 iunie 2007”, se 
arată pe site-ul oficial al 
clubului*  milanez. Clubul 
Internaționale Milano și 
Christian Vieri (31 de ani) 
au ajuns la un acord 
privind rezilierea contrac
tului cară ar fi expirat la

finalul sezonului viitor. Po
trivit presei italiene, jucă
torul a fost despăgubit cu 
nouă milioane de euro, cu 
trei mai puțin decât ar fi 
câștigat dacă ar fi evoluat și 
în sezonul viitor la Inter
nationale Milano.
Palmares

Atacantul italian a evo- 
luat șase sezoane la Inter- 
nazionale Milano pentru 
care a înscris 122 de goluri, 
102 în campionat, 8 în Cupa 
Italiei și 12 în cupele euro
pene. în cei șase ani petre- 
cuți la Milano, Vieri a câș
tigat un singur trofeu, Cupa 
Italiei în acest sezon.

Lotul pentru CM de judo
■ Sportivii români și-au 
propus să obțină la 
ediția din Egipt câștiga
rea unei medalii.

București (MF) - Antreno
rul lotului olimpic de judo al 
României, Florin Bercean, a 
stabilit numele sportivelor 
care vor participa la ediția 
din acest an a Campionatu
lui Mondial din Egipt, obiec
tivul fixat fiind câștigarea 
unei medalii. Delegația Româ
niei va fi formată din Ioana 
Dinea Aluaș („U” CSM Cluj / 
Dinamo București, categoria 
52 kg), Alina Dumitru (CSA 
Steaua / CS Petrom Ploiești, 
48 kg) și Alina Croitoru („U” 
CSM Cluj / CSM Focșani, 70 
kg). „Fetele sunt deja în priză.

în aceste zile, la Cluj s-a 
aflat trei sportive din Israe 
lntr-un stagiu comun de prt 
gătire. Joi, acestea vor plec: 
iar noi ne vom îndrepta spr 
Paris, unde între 11 și 16 iuli 
vom susține, la rândul noștri 
un stagiu. Va urma o preg: 
tire similară la Centrul Olin 
pic din Olanda, la finalul li 
nii, și un turneu în Germ: 
nia”, a explicat Florin Be: 
cean. înaintea plecării spr 
Egipt, sportivele se vor antn 
na la Cluj timp de alte tr< 
săptămâni.

„Mondialele vor fi grele, b 
vom bate cu sportive din toi 
tă lumea, dar sperăm să r 
atingem scopul: câștigare 
unei medalii”, a spus antr 
norul lotului olimpic de juc 
al României, Florin Berceai

Finală după modelul NBA
■ FRB a decis ca din se
zonul viitor campiona
tul națlortâl al Diviziei 
A să conțină 14 echipe.

București (MF) - Federația 
Română de Baschet a decis 
schimbarea sistemului de dis
putare a finalei campionatului 
masculin, cate începând cu 
ediția 2005-2006 se va desfă
șura după modelul NBA cu „4 
meciuri din 7” în loc de „3 me
ciuri din 5” ca până acum. De 
asemenea, membrii Biroului 
federal au votat ca începând 
cu viitorul sezon, Divizia A să 
conțină 14 echipe, cele clasate 
la final pe Iodurile 13 și 14 ur
mând să retrogradeze în Divi
zia B. Formațiile de pe locu
rile 11 și 12 vor susține jocuri

de baraj cu locurile 1 și 2 din 
Divizia B> după desfășurarea 
turneului final. Astfel Divizia 

' A Va reveni în ediția«006-2007 
la 12 echipe, adică primele zece 
echipe din campionaftfl 2005- 
2006 și oele două câștigătoare 
ale meciurilor de bared.
Jocuri fii play-off

In play-off-ul campionatului 
de seniori care va începe pe 
1 octombrie 2005, primul tur 
se va disputa în sistemul „2 
meciuri din 3”, cu primul joc 
la echipa mai bine clasată, se
mifinalele în sistemul „3 me
ciuri din 5”, cu primele două 
jocuri la echipa mai bine cla
sată, iar finala mare în siste
mul „4 meciuri din 7”, cu pri- 

' maîe două jocuri la echipa 
mai bine clasată, următoarele

trei la cea mai slab clasată și 
ultimele două la cea mai bine 
clasată. Finala mică a campio
natului se va disputa în siste
mul „2 meciuri din 3”, cu pri
mul joc la echipa mai bine 
clasată. în campionatul femi
nin vor fi valabile aceleași re
guli, cu excepția finalei mari, 
care se va juca în sistemul „3 
jocuri din 5”.
Cupa României

De asemenea, membrii Bi
roului federal au decis ca în 
Cupa României să ia startul 
echipe din toate eșaloanele. 
La feminin, Cupa României 
se va desfășura sub formă de 
turneu, cu prima fază în sep
tembrie 2005 și a doua în ia
nuarie 2006, iar la masculin, în
cepând cu luna ianuarie 2006.

Triplu transfer
Cardiff (MF) - Echipa 

de fotbal West Ham Uni
ted, nou promovată în pri
ma ligă engleză, și-a asigu
rat serviciile a trei fun
dași, Paul Konchesky, de 
la Charlton, și galezii Dan
ny Gabbidon și James Col
lins, transferați de la Car
diff, informează cotidianul 
The Sun. Jucătorul Paul 
Konchesky, în vârstă de 

■ 24 de ani, este un fundaș 
central cu peste 100 de me
ciuri în Premier League, 
iar jucătorii Danny Ga
bbidon și James Collins 
sunt titulari în naționala 
de fotbal a Țării Galilor. 
Detaliile financiare ale 
transferurilor celor trei 
jucători nu au fost făcute 
publice de West Ham.

http://www.flbaeruope.com
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Vând ap. 2 camere (03)
• 2 apartamente a 2 camere, în comuna Ilia, preț 
negociabil, fără intermediari. Tel. 0724/523823, 
0254/282375, după ora 17.
• amenajat, etaj 2, Deva, zona Gojdu, preț 850 
milioane lei. Tel. 0723/507169.
• amenajat, nou, Deva, zona BancaTransilvania, 
preț 750 milioane lei. Tel. 0723/507169.
• decomandate, central*  termică, gresie, fa
ianță, parchet, boxă, vedere la bulevard, zona 
Magazinul Tineretului, Deva. Tel. 0742/290024.
• decomandate, Deva, ultracentral, 55 mp, bu
cătărie mare, parchet, contorizări, interfon, etaj 

^intermediar, fără îmbunătățiri, preț 1,2 mid. lei.
«ÎTel. 211838
"f*  decomandate, etaj 1, Deva, zonă frumoasă, 

parchet, balcon închis, 45 mp, contorizări 
complete, preț840 milioane lei. Tel. 0726/710903.
• decomandate, Huiedoara. mici îmbunătățiri, 
zonă centrală sau schimb cu garsonieră plus 
diferență, preț negociabil, fără intermediari. Tel. 
714273,0721/368638.

rioară, gaz contorizat, bloc de cărămidă, ideal 
privatizare, Deva. Tel. 218660.
• Deva, bdul Decebai, bl. 22/49, etaj intermediar, 
decomandate, gresie, faianță, ușă metalică, ve
dere spre parc, preț negociabil. Tel. 0723/992790.
• Deva, dreult, parchet, etaj 3, balcon închis, 
contorizări complete, zonă bună, preț 680 
milioane lei. Tel. 0726/710903.
• Deva, KogiHceami, decomandate, 56 mp, 
termopane, centrală termică, modificări, hol 
central, parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
preț 750 milioane lei. Tel. 0723/251498
• Deva, lAaafiui, gresie, faianță, repartitoare, 
parchet stejar, ușă de stejar la intrare, balcon 7 
m lungime, preț negociabil. Tel. 222303.
• Deva, zona Dacia, etaj 2, decomandate, par
chet laminat, ușă metalică, termopane, conto
rizări, preț 650 milioane lei. Tel. 0726/710903.
• etaj 1, balcon, amenajat, nou, preț 850 
milioane lei. Tel. 0723/507169.
• toarte regent Deva, I. Maniu, decomandate, 2 
focuri gaz, apometre, preț 950 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0723/320945.
• toarte regent, zona Gojdu, etaj 1, gresie, 
faianță, modificări, interioare, contorizări, preț 
610 milioane lei. Tel. 227698 0745/955448
• semidecomandate, contorizări apă, gaz, căl
dură, liber, preț490 milioane lei. Tel. 0723/507169.
• semidecomandate, etaj 1, contorizări, Deva, 
Teilor, preț 55.000 ron. Tel. 0723/507169. .
• semidecomandate, etaj 2, contorizări 
complete, Deva, Zamfirescu, preț 25.000 euro. 
Tel. 0723/507169.
• semidecomandate, ete 3, Deva, Dacia, conto
rizări apă, gaz, căldură, liber, preț 585 milioane 
lei. Tel. 0723/507169.
• tatracentral decomandate, parter, gaz conto
rizat, curte interioară, cărămidă, ideal privati
zare, Deva. Tel. 218660.
• urgent, Deva, Decebai, decomandate, apo
metre, 2 focuri gaz, 1,050 mid lei, negociabil. Tel. 
0723/320945.

• urgent, Deva, zonă centrală ■ piață, etaj 3,2 
băi, balcon, parchet, contorizări, 90 mp, preț 
42.000 euro. Tel. 0726/710903.

Vând case, vile (13)
• 2 camere, baie, bucătărie, cămară, hol, curte 
200 mp, preț 40.000 euro. Tel. 0721/521378
• casă nouă, construcție 2002,2 camere, baie, 
centrală termică, bucătărie, preț 53.000 euro. Tel. 
0745/367893.
• Deva, 3 camere, teren 1200 mp, curent, apă, 
gaz, preț 32.000 euro, negociabil, zona Aurel 
Vlaicu. Tel. 0740/000582.
• Deva, Str. Griviței, nr. 31,2 camere, bucătărie, 
baie, cămară, hol, acareturi, 2 curți și grădină35 
ari, preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 236510.
• vând casă, în Deva, zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214446. Exclus intermediari.
• vând, la casă, o cameră, bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică, parchet 
lamelar, gresie, faianță, Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.

Vând case de vacanțâ (15)
• vând cabană Deva, la „Căprioara", preț 10.000 
euro. Tel. 0721/521378
• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile. Accept variante. Telefon 0723/320995.

Vând case la țară (17)
• 2 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, anexe, 
curte și grădină, zona Băcia. Telefon 0742/ 
290024.
• 2 camere, hol, bucătărie cu cămară, 28 mp, 
curte și grădină, anexe, gaz metan, apă curentă, 
canalizare. Relații tel. 226023,0726/619597.
• 2 corpuri, 3 camere, bucătărie, baie, gaz, 
anexe, curte, grădină viță de vie, pomi fructiferi, 
în Uroi. Tel. 219460, orele 17-19.
• 3 camere, bucătărie, cămară anexe, poziție 
centrală Rapoltu Mare, nr. 150. Relații la tel. 
264295 după ora 17.
• casă (VRâ) P+M Șoimuș, apă, gaze, 4 camere, 
bucătărie mare, 2 bai, 2 beciuri, living, scară inte
rioară terasă garaj, curte, anexe, grădină baltă 
cu pește, preț negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959,0723/413086.
• Dobra, satul Făgețel, la 2 km de șosea, 3 
camere, cămară, beci, curte mare, dependințe, 
preț negociabil, fără intermediari. Tel. 
0724/523823,0254/282375, după ora 17.
• urgent 4 camere, garaj, curte, grădină anexe, 
st 6000 mp, Hărău, exclus intermediari. Tel. 
234415.
• regent casă solidă 3 camere, bucătărie, gară, 
corp casă 2 camere neterminat, curte, grădină 
la 12 km de Deva. Tel. 0745/079659.
• vând casă cu anexe gospodărești în Căstău. 
Tel. 244263.

Vând terenuri (21) Microbuze. Dube <38) Comemorări (76)

Vând ap. 3 camere (05)
Vând garsoniere (19)

• bloc cărămida, centrală termică, etaj interme
diar, ocupabil imediat, preț 35.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/744514.
• Brad, zonă centrală, 2 băi, aranjat modern, 
dotatcuunsolarși aparatură pentru masaj, preț 
negociabil. Tel. 0727/386588,0722/926223.
• dec, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, et 1, zonă 
centrală, preț 1330 mid. lei. Tel. 228615.
• decomandate, etaj 1, centrală termică, ame
najat, balcon, preț 100.000 ron (1 mid). Tel. 
0723/507169.
• Deva, str. G.Enescu (zona gării), etaj 1, confort 
1, bloc de cărămidă, camere decomandate, hol 
mare central, st 82 mp, 2 balcoane închise, 
centrală termică, calorifere noi din aluminiu, 
parchet stejar, preț 1,700 mid. lei (170.000 ron), 
negociabil. Tel. 0727/740232, 0721/781705 și 
216503, după ora 18 Exclus intermediari.
• semidecomandate, Deva, zona Dacia, etaj 2, 
parchet, contorizări complete, preț 720 milioane 
lei. Tel. 0726/710903.
• regent, balcon închis, centrală termică, 
geamuri termopan, lux, Deva, Str. Crizantemelor. 
Tel. 0745/079659.
• urgent, Deva, etaj 2, balcon, termopan, cen
trală termică, parchet laminat, 48 mp, gresie, 
faianță, instalații sanitare noi, preț 770 milioane 
lei. Tel. 0726/710903.

• 2 camere, hol, baie, recent renovată etaj 1, 
cartier Dacia, complet contorizată instalații 
sanitare noi, gresie, faianță jaluzele exterioare, 
preț negociabil la vedere. Tel. 228109.
• decomandate, Deva, zonă centrală ocupabilă 
imediat, preț 680 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/744514.
• Deva, bdul Decebai, bl. 15, peste 35 mp, 
ocupabilă imediat Tel. 0741/154401.
• Deva, cartier Dacia, 2 camere, parter, parchet 
laminat contorizări apă gaz, repartitoare, ocu
pabilă Imediat preț 550 milioane lei. Tel. 220579.
• Deva, Decebai, zona BRD, decomandate, toate 
contorizările, 2 focuri gaz, balcon închis, ter
mopane, ocupabilă imediat preț 790 milioane 
lei. Tel. 0723/251498
• modificată <fin apartament 2 camere, etaj 1, 
zona Dacia, multiple îmbunătățiri, preț 650 
milioane lei, negociabil, fără intermediari. Tel. 
228109 după ora 16.
• semidecomandate, balcon, contorizat apă și 
gaz, 32 mp, zonă bună preț 480 milioane lei. Tel. 
0742/290024.
• urgent Deva, bdul Decebai, etaj 1, decoman
date, 40 mp, 18500 euro. Tel. 0723/320945.
• agent Deva, zona Dacia, parter, instalații 
sanitare noi, căldură contorizată apometre, la- 
vabil, preț 450 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/779543.

Vând ap. 4 camere (07)
• amenajat occidental, etaj 2, Deva, zona Dallas. 
Tel. 0746/788251.
• decomandate, 120 mp, 2 balcoane, 2 băi, 
centrală termică, multiple îmbunătățiri, etaj 1 
din 4, zona Carpați, Deva, preț 47.000 euro. Tel. 
0745/084616.
• transformat In 3 camere, gresie, faianță, 
centrală termică, garaj, parchet, termopane, 
superamenajat, Deva, I. Creangă, preț nego
ciabil. Tel. 0742/290024.

CONVOCATOR

Primăria comunei

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
al SC REVA SA Simeria
Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor pentru data 
de 21.07.2005, ora 10.00, la sediul 
din Simeria, Str. Atelierelor, nr. 32, 
cu următoarea ordine de zi:
1. Modificarea Consiliului de Admi
nistrație al societății.
în cazul in care Adunarea Generală 
nu va fi statutară se va desfășura o 
nouă Adunare Generală în ziua de 
22.07.2005, la aceeași oră și în 
același loc.

anunță organizarea unei licitații 
publice în data de 19.07.2005 
plin prezentarea de oferte 
pentru vânzarea unui grajd de 
100 capete bovine, 1 fanar, 1 
siloz de suprafață cu 2 celule 
de la fostul CAP Lăsău. 
informații la tel. 281767 sau la 
sediul Primăriei comunei 
Lăpugiu de Jos.

Primăria comunei lăpugiu de 
Jos anunță organizarea licitației n 
data de 19.07.2005, pentru închin- 

erea unui spațiu în satul T»iu (fost 
dispensar uman). Informații la 

sediul Primăriei comunei Lăpugiu 

de Jos, tel. 281767.

I . :------------------------------------  ~i
SC A&B EXPERT INSOLVENȚA SRL Hunedoara, societate de 
reorganizări și lichidări judiciare, anunță toți creditorii și 
acționarii că s-a deschis procedura falimentului cu privire 

• la:
1. SC GGM1NTERCONS SRL Deva - încheierea nr. 595/CA/09.06.2005, 
dosar nr. 6238/2004 - Tribunalul Hunedoara.
2. SC RAUL FOREST SRL Taratei - încheierea nr. 568/CA/106.06.2005, 
dosar nr. 8091/2004 - Tribunalul Hunedoara.
3. SC TEODORA PRODSERV SRL Deva - încheierea nr. 
370/CA/22.04.2005, dosar nr. 5326/2004 - Tribunalul Hunedoara.
4. SC UIF ALCOM SRL Hunedoara - încheierea nr. 371/CA/22.04.2005, 
dosar nr. 6052/2004 - Tribunalul Hunedoara.

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor născute după data deschiderii procedurii de 

i administrare, este 29.07.2005.

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații la tel. 211124.
• 24,700 mp, extravilan pentru agricultură și 
6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Totești Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560.
• 700 mp, fs 30 m cu livadă de pomi, zona Valea 
Vețelului.Tel. 0742/290024.
• Deva, intravilan, Prelungirea Vulcan la vișini, 
se poate parcela, acces pe 3 laturi, curent elec
tric, linie telefonie, preț 18 euro mp. Tel. 223102, 
0741/138535,0723/507236.
• htravian 4626 mp și două construcții cu câte 
două camere fiecare in Tâmpa (CF166/1) la 1 km 
de Simeria. Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. zilnic 220269, după ora 16 sau 
0746/029058
• intravilan șl casă 2 camere, zona Șoimuș. 
Relații latei. 0745/253413.
• intravilan, 1500 mp, totate utilitățile, preț 25 
euro mp, lângă Dacia Service. Tel. 0723/507169.
• intravian, 2300 mp, Deva, Str. Alunului, zonă 
agrement case vacanță Tel. 227242.
• intravilan, zona Brănișca, sat Rovina, st 2600 
mp, deschidere la strada 14 m, curent electric, 
vedere deosebită bun pentru construcție casă 
sau casă de vacanță preț 1,5 euro. Tel. 
0745/302200.
• bitravBan, zona Cinciș și Rîul Mare Retezat. 
Relații la tel. 0745/253413.
• Intravilan, zona Mintia, 3200 mp, 100 x 32 m, 
facilități apă, gaz, curent, deschidere la 2 străzi, 
la 100 m de DN 7, teren drept, preț 8 euro, nego
ciabil. Tel.O723/251498

• vând VW LT 28 model lung și înalt, af 1987, 
motor Diesel, cârlig de remorcare, 12+1 locuri 
sau schimb cu teren, casă apartament plus 
diferență Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cositoare pentru tractor 45 CP cen
trifugă semănătoare păioase 17 rânduri, mașină 
erbicidat 300 și 450 litri, mașină întors și adunat 
fân. Tel. 263472,0723/378752.
• vând cositoare rotativă presă balotat și 
combinator, comuna Băcia. Tel. 0254/264562, 
vamnxi.
• vând motor detractorii 650, standard, circular 
de tăiat lemne și scândură ce se montează la 
priza tractorului și mori de măcinat cereale 
boabe și știuleți. Tel. 282779.
• vând tractor 45 CP, motor defect Tel. 683091.

Moto-velo (41)
• vând mc—vu pentru damă și una bărbă
tească ambele semicursiere, stare bună barcă 
pneumatică pentru pescuit sau agrement pen
tru 1-2 persoane, stare bună preț convenabil. 
Tel. 211483.

Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
jantă de dimensiunile 975/18 cutie de Viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele Dacia. Tel. 
221431 seara.
• vând motor Ford Orion 13 D, af 88 preț 
2500.000 lei. Tel. 0742/083526.

Vând spații comerciale (25)

Imobile chirii (29)
• cetățean străin caut pentru închiriere aparta
ment 2 camere, mobilat, utilat standard occi
dental, centrală ofer 200 - 300 euro. Tel. 
0723/320945.
• inc apartament 2 camere decomandate,
amenajat modem și utilat, preț 100 euro. Tel. 
0723/507169.
• tachirlez apartament 2 camere semimobilat, 
amenajat, nou. Tel. 0723/507169.
• ofer de închiriat apartament 2 camere, bu
cătărie, baie, centrală termică gaz contorizat, 
mobilai, pentru locuință sau alte utilități. In
formații Hațeg, tel. 770367,770735,0722/87614L
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată ara
gaz, contorizări, gresie, faianță parchet, zona 
Zamfirescu, preț90,euro/lunăTel. 0742/290024.
• ofer pentru închiriere garsonieră 2 camere, 
complet mobilată utilată contorizări, Deva, 
zona Dacia, preț 90 euro/lună negociabil. Tel. 
0745/266071.
• ofer penbu închiriere garsonieră semimo- 
bilată Deva, zona Ștrandului, foarte bine 
înteținufâ și utilată Relații la tel. 0727/205117.

Auto românești (36)
• cumpăr Dada 1300, af 1980 - 1990. Tel. 
0721/673582.
• vând foarte urgent Dacia break, af 1999, stare 
foarte bună vopsea originală preț 85 milioane 
lei, negociabil. Tel. 227698 0745/955443.
• vând convenabi Dacia 1310, recarosată 1999, 
stare foarte bună Tel. 0744/585516.
• vând Dada 1310 . L, af 1998, break, stare 
perfectă preț 101 milioane lei, negociabil. Tei. 
0722/318794.
• vând Dada 1310 Li, af 2002 luna IX, unic propri
etar. Tel. 0723/270348
• vând Dada 1310, Lăpugiu de Sus, nr. 2, preț 
negociabil. Tel. 281825,0722/52000.
• vând Dada break 1997, stare bună de 
funcționare, preț 79 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/818366.
• vând Dada Solenza model Europa, câștigată 
la loterie în luna 6.2005, mașina este nouă Tel. 
0723/270348.
• vând Super Nova, model Rapsodia, af 2001, 
50.000 km, închidere centralizată alarmă 
muzică Tel. 747266.

Auto străine (37)
• vând Renault 19 Diesel, stare perfectă radio 
casetofon, închidere centralizată huse piele, af 
1989, consum 5,5%, preț 4200 euro. Tel. 
0745/343093.
• vând Seat Cordoba 1,9 Diesel, af 1998, aer 
condiționat, abs, airbaguri, închidere centra
lizată geamuri electrice, consum 5,2 litri, 
motorină preț 6500 euro. Tel. 0724/560870

Garaje (43)
• tachinez garai pe termen lung situat în zonă 
centrală Deva. Tel. 0254/215202 orele 17-21.
• vând avantajos garaj situat pe teren propri
etate în Deva, Str. Cemei. Tel. 0744/603581.

Mobilier și interioare (47)
• vând dulap tip bibliotecă cu șifonier pentru 
haine, preț 25 milioane lei. Tel. 233084.
• vând geamuri duble de apartament, 5 bucăți, 
20 lei/buc. Tel. 228715.
• vând masă bucătărie, 300.000 lei, măsuță tv 
700.000 lei, geamuri 200.000 lei. Tel. 0722/161644.
• vând mobil*  de bucătărie, dormitor Alex, 
colțar Dulcineea recondiționat, excelent, mobilă 
pentru tineret, prețuri avantajoase. TeL 213244, 
0741/154394.
• vând mobili dormitor, furnir de nuc și cana
pea cu bibliotecă Tel. 226743,0744/475145.
• vând mobilier cu rafturi și bare pentru ma
gazin și o vitrină dublă din plastic negru cu 
sticlă preț negociabil. TeL 233566,0722//676066.
• vând pat suprapus, nou nouț, lemn de fag 
lăcuit, preț 4 milioane lei. Tel. 0727/340661.
• vând urgent canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă sufra
gerie + 6 scaune tapițate, servantă mobilă hol, 
birou, prețuri negociabile. TeL 218084, 0742/ 
939993,0724/643045.
• vând uși garaj din lemn, pe balamale, vană din 
fontă, dulap 3 uși furnir nuc, bicicleta cursleră 
loc de veci în cimitirul Bejan, negociabil. Tel. 
212605, orele 8-10,20-22.
• vând uși și geamuri din demolări, ușă metalică 
căptușită Tel. 211767.
• vând canapea și un fotoliu, ambele extensi
bile, preț 300 ron. TeL 0722/361877.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând stafii auto Magnat, Twister de 160 W, 300 
W, 500 W, EQ auto, DVD și stații casă de 200 W, 
400 W, prețuri negociabile. Tel. 0723/455092.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung bărbați din piei caprine, nr. 
54-56, confecțioant de fabrică stare excelentă 
TeL 212272,0723/732560.
• vând rochie de mireasă model nou, unic, plus 
accesorii, mărimea 42-44, preț foarte avantajos. 
Tel. 218186.
• vând rochie de seară galbenă cu negru, 
model elegant, măsura 40-42, preț 1.500.000, 
negociabil și rochie de seară argintiu metalizat, 
măsura 40-42, preț 1.500.000, negociabil, tel. 
0743/211074 sau 218084.
• vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44, 
preț 1500.000, negociabil, tel. 0742/939993.
• vând saltea magnetică nouă marcă germană 
medicinală preț 3 milioane lei, negociabil. Tel. 
211483 Deva.
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Se împlinesc 6 săptămâni de când dragul nostru
ADAM TRAIAN

a plecat dintre noi la cele veșnice. Comemorarea sâmbătă 9 
iulie, ora 9, la Catedrala din Deva, str. A. Iancu. Dumnezeu 
să-i odihnească sufletul în pace.

Familia

Materiale de construcții (53)
• vând candetabni cristal, perfectă stare, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560

• vând plas*  din sârmă zincată la preț de 
producător, preț foarte avantajos, 30% reducere 
fațăde magazin, Băcia. Tel. 0744/277430.
• vând plas*  rapiț 23 kg, baloti, preț 800.000 lei. 
Tel. 0742/083528

Electrocasnice (56)
• vând 2 butelii aragaz roșești noi, una normată 
cu apărători, distribuitor și furtun, a 2-a dublă 
se pot folosi pentru orice lichide, aragaz, petrol, 
benzină uleiuri, convenabil. Tel. 211483.
• vând aragaz cu cuptor, de Satu Mare, la 1,2 
milioane lei sau 120 ron și tv Sharp, diagonala 70 
cm, teletext, model nou, preț 400 ron. Tel. 
0745/343093.
• vând central*  termică Vaillant, tiraj natural, 
stare perfectă de funcționare, preț 55 milioane 
lei, negociabil. TeL 711063.
• vând Iad*  frigorifică 4 sertare, fără motor și 
frigider Arctic, mijlociu, stare bună de func
ționare, ambele 5 milioane lei. Tel. 0720/432448 
0254/213483.
• vând mașini de cusut germană Kohler, seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, ve
chime peste 100 ani. Tel. 212272,0723/732560.
• vând mașln*  de cusut nasturi marca Lewis, 
preț negociabil. Tel. 0258/732737.
• vând convenabil congelator Arctic, 5 sertare 
și mașină de spălat Alba Lux 9. Tel. 221431 seara.
• vând mașină de cusut Singer, preț 4 milioane 
lei, stare bună de funcționare. Tel. 0254/213908

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând vac*  cu vițel, preț negociabil. Informații 
la tel. 0723/356386.
• Amstaff 1 an și 9 luni, culoare maro cu alb, 
carnet sănătate, prietenos, crescut la curte, 
obișnuit cu oameni și animale, preț negociabil. 
Tel. 0720/294955,0721/441348
• vând vaci Bălțata românească pură de 3 
viței, preț la vedere, Simeria. Tel. 261138 262750, 
0723/856432.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu-cher, nou, nemțesc cu 100 buc. teste, tel. 
230253
• vând aparate de întreținere, masaj, aromate- 
rapie, ușor de folosit ta domiciliu. TeL 228715 
seara, 0744/750291.

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

Altele (61)
• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri Flo
rida de calitate superioară sifonate, la sticle de 
2 litri pet șl nesifonate la sticle pet de 3 litri, 
gamă 8 sortimente, Deva. Tel. 235320, 
0745/096675,212057.
• oferim la prețuri minime îmbuteliate sau vrac 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, pro
fit 400%, sifonerii și uz casnic, gamă 8-12 sorti
mente. Tel. 235320,0745/096675,212057.
• vând baterie piramidală creștere găini ouă- 
toare. Țel. 0254/210977, după ora 15.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă func
ționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând covor persan 2/3 m, nou, arta manuală 
preț 25 milioane lei. Tel. 211483.
• vând dulap metalic cu 2 uși și butoi din tablă 
zincată cu 2 cercuri. Tel. 0746/236564.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe niimele 
Ciorogar Cristian Florin. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Păcurariu Maria din Leșnic. Se declară nul.
• pierdut carnet membru CECCAR pe numele 
Rădoi Ana, nr. 11023/1998 Se declară nul.

Prestări servicii (72)

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

• efectuez transport marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 32t util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez șoferi pentru taxi Deva, atestat 
taxi ■ avantaj. Relații latei. 0740/273734.

• caut femele pensionară penbu îngrijit copil 25 
ani, ofer 1500.000 lei. Tel. 0742/083528
• caut urgent femeie pentru îngrijit o fetita de 
15 ani, la domiciliu, în Deva. Tel. 0723/673209.

• companie de Atribuție la nivel national 
angajeazi reprezentanți vânzări șl 
merchandher pentru județul Hunedoara. 
Persoanele Interesate sunt rugate si 
trimită CV și scrisoare la fax 025V231068 
sau e-mal: monicamtiXȘzappmobiejo.

• depozit farmaceutic ang^ez farmadst 
cu zvfz de foert practic*.  Tvi. 0744/586045, 
235810.

• SC Hadeffia Pan SRL, cu setata ta Hațeg, 
str. A. Vlaicu, re. 2, angajează personal cai- 
«cat In meseriBe dor brutar, modelator, 
tocător. tatormațâ la setata societăți, teL 
770182,0722/435609.I______
• SC MbfiHne SRt Mm! angafoazi perso-g 
nai: heritor oritenfe și administrator ? 
studii superioare. RelaȘ la tel0726/734114, 
IPH,eta| 2, camera 208, Intre orele 10-12.

-------------------------------------------------------- ăi
ji

• societate comercial*  angajează agent 
vânzări pe județul Hrewdoăra, domnita 
cosmetice, permis cat. B, experiență In 
domeniu. TeL 0727/177681,0255/373217.

SCWETTPUNKT
INTERNAȚIONAL SRL 

angajează operatori slot 
machtnw. Școlarizare 

mFoJereJ IH rfeClj
w® tucru occkwh 

RIWw wwOlijwa OCKQfOUrCUT» 
Așteptăm CV-uri cu poză 
în A 22 Decembrie, bl. 
DMî. informa)» h tel.

0254/232.747.

S.C. GAZ HAȚEG S.A. cil sediul în localitatea Hațeg, str.
V. Babeș, nr. 101, jud. Hunedoara, anunță depunerea I 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
■afilvitatea de transport mărfun periculoase pe drumurile 
■guttifce.
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic ș 

■ între »le S- Î7.
SienttMHe' sesizări și nsdamații pot fi depuse în termen I 
de 10 zile lucrătoare de la data anunțului.

lemn stratificat cu geam :ermopan
Agrement termic nr. 007-02/282-2005

Caracterisfic
■ lemn molid, stejar sau meranti tri-stra- 
tificat, umiditate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- inchidere rr inpunct cu reronene 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
mobile sau fixe

I TeL/fâx: 
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348
[ (24905)

tfonalfm.ro


joi, 7 iulie 2005 cuvĂHB AGENȚII IMOBILIARE /l(

Vând ap. I camera (01)
• CMMrt M In Smeri», zona part, st 30 mp, 
parchet, ocupat*  imediat preț lou milioane ret. 
TeL onMKaiă. (Casa Grande)

• aqML wnă bună et 2, parchet balcon mare, 
st 54 mp, complet contorizat fără îmbunătățiri, 
preț 780 mii. lei, telefon 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• uHracaMel 56 mp, balcon mare, contorizări, 
parchet preț 960 mii. lei, tel. 0720/093406. (Prima- 
lnvest)

Vând garsoniere (19)
• nm hagreaul dec. et 2, balcon, bloc ciri- 
midi, bmeSntreținutt. mobilați, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• mm Om» 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2. ocupabăe imediat preț negociabil, tel. 
074^253662.211587, (Evrika)
• Dac. cm*M  mobilată, geam temopan Gea
la^ mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totu I 
nou, et 1. Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 07454114» (Agenția imobiliară Nr. 1)

• VM miiwM confort 1, dec, bucătărie,
Micon Moms, ocudgdug imecrai, zona o*  

dul Decebal, bl 15, tel. 0741/154.401, 227542, 
(seara). (Garant Consulting)
• mm Dm» garsonieră decomandată, 

[» gresie, nuanța, Trumus 
mii. lei negociabil, (51000 
,0745/302200, (Fiesta Nora)

: 2 îocun, reparatoare

conronzan, param, 
«menajată, creț 510 r 
ronl tel 072^2514» 07C ___________
• mm MMMț decomandata, canon, oeoara, 
hol central apoteetre, gaz 2 tocun, reparatoare 
cMArt, tarmopane nd, parchet ocupabăe 
astazi, preț rau mu. lei negodaM (79 000 ron), 
tel 07457302200,0788/165703. (Fiesta Nora)

• Ml woL ptftw, contonzan, parcriet, preț 
480 milioane iei negociatei (4â o rom, tei. 
0745002200 232808. (Fiesta Nora)
• mm Mâță, etaj 3. decomandată, 30 mp, 
apometre, bucătărie morniicata, gresie, laiana 
mochetă, preț 710 mii negociabil, (71 000), tel. 
0723/251498, 0745/3022» (Ffesti Nora)
• mm decomandata, tontonzan, gresie, 
faianță, parchet ocupabilă Imediat preț 470 mil. 
lei negociabil (47 000 ronX tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zm* ZMaftMCț dec, etaj 1, ocupabilă Ime
diat 650 mHlel 2352»072I^85256. (Rocan 3000)

• mm U. Eminescu, dec, amenajată, et 1, 
ocupat® imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• MMiMH^Dioccarămioa,eti,aec,conton- 
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/'. 
(Rocan 3tl00)

• mi MHM cteo, mobilată, balcon închis, et 
1,700 mii lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• am MMUl vedere la stradă, liberă, SO mii. 
lei neg. Tel 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• efort*  cxcagțloMlăl Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță, parchet balcon, 
Instaiapi sanitare noi, contonzan complete, 
Deva, zona Dorobanti, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
• Dm cMthr Dada, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419978 (Casa Grande)
• deoaMMăak mm Dorobanți st 30 mp, preț 
18500 euro, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)
• dac, atol 2 complet contorizată, formată din 
cameră, hd, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mil. 
lei neg, tel. 223400,0743/10362 1720/387896. 
(CasaBetania)
• dac, nptaMă mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu intfon, Decebal, 
preț 700 mii lei neg, teL 223400,0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
■ ganaadart 2 camere, contorizări, gresie, 

taurță. repartitoare, parchet, oaie cu cabină de 
dus, recent renovată, Aleea Romanilor, preț 500 
mii lei Telefoane 0743/103622, 0724/169303. 
(CasaBetania)
• dacaaaaadddl 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)
• 2 OMm baie, zona Dacia, et 3, apometre, 
gaz contorizat gresie, faianță, ocupabilă 
imediat preț 520 ml lei tel 228540,0745/653531. 
(Agenția Imobiliară Ella)
• dac, mm Dorobanți, apometre, gaz conto
rizat ușă metalică, parchet laminat gresie, 
faianță, ocupabilă imediat preț 700 milioane lei, 
tel. 228540, 0722566338. (Agenția Imobiliară 
Ella)
• dec, at 2, zona Progresul, apometre, gaz 
contorizat balcon, ocupabilă în 2-3 zile, preț 675 
mii lei, tel. 228540, 07 >56633 (Agenția 
imobiliară Ella)
• mm BMdu, parchet gresie, faianță, apome
tre, gaz contorizat zugrăvită în lavabil, balcon, 
preț 465 mii lei, tel. 0745-653331. (Agenția 
imobiliară Etia)

• mm Dada, dec, modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii, neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• mm Daobai, etaj 1, contorizări, amenajată 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• MMDada,et 3 parchet cadă nouă instalații 
sanitare noi, gresie, faianță, lavabil, preț 560 mii. 
lei tel 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zom Dada, dublă contorizări, repartitoare 
căldură, parchet gresie, faianță, superame- 
najată, et 3, preț 550 mii. lei, tel. 0740/210780. 

(Prima-lnvest)
• Ufant AL Romanilor, et 3, parchet gresie, 
faianță, repartitoare, 550 mii. lei, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)
■ bi Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, Tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

Vând ap. 2 camere (03)

F--------------------------------------------
Administrația Piețelor 

din municipiul Hunedoara 
cu sediul în sir. Bicaz, nr. 2, organizează în dala de 

28.07.2005, ora 9.00, LICITAȚIE PUBLICĂ pentru închirierea 
mese legume - fructe în Piața Obor, chioșcuri amplasate în 

sectorul III Piața Obor.
Documentația de licitație se poate procura începând cu data 
de 22.O7.2OO5, de la sediul Administrației Piețelor.
Plicurile cu oferte se pot depune până în data de 27.07.2005, 
ora 13.OO, la sediul Administrației Piețelor Hunedoara.
La licitație pot participa agenți economici autorizați să 
efectueze acte de comerț și care nu au datorii față de bugetul 
local al municipiului Hunedoara.
Informații suplimentare la telefon 712.779.

Beneficiază de reducerea taxei de școlarizare: ■
...... ii.':

1

n studenții care achită integral taxe de școlarizare;
“ studenții Universității care provin din aceeași familie;
»studenții ai căror părinți sunt cadre didactice;
D studenții care nu depășesc vârsta de 25 de ani, ai căror părinți sunt pensionari;
0 studenții care urmează două sau mai multe specializări în cadrul Universității;
o studenții care urmează a doua specializare în cadrul universității fiind absolvenții ai Universității de Vest “Vasile Godiș” 

sau ai unei alte insîitntii de învățământ:

• n Dada, et 3, semldecomandate, fără 
imounatăiiri, apometre, oaicon închis, 7m mii, 
lei, tel. 206001 (Mlmason)
• mm Mda Municipiului Deva, et 2, semide- 
comandată neamenajat stare bună preț 920 
mii. lei, 206001 (Mlmason)
• mm pielei decomandate, et. % 58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608,215111 (Mlmason)
• mm Baidu, semldecomandate, et 3, bu
cătărie mărita, gresie, faianță contonzan, par
chet paluxat balcon închis preț 950 mii. lei, tel. 
206001 (Mlmason)
• mm centrală semldecomandate, et, 1 ne
amenajat apometre, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, preț 950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. 
(Mlmason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandă, modernă Oca
ziei 785 mil. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• m Dadă bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
preț 585 mit, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• ndA cantrekL împăratul Traian, parchet 
mouincal contorizări, preț9w rnllloa,™ lei, neg. 
Tel. 235208,0721/74451A (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, eta| 1, par
chet balcon, ocupabil Imediat preț 28.0)0 euro, 
neg. Telefoane 235208.072V620358. (Rocan 3000)
• zona Mfcro 15 etaj Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță «rabiniiduș,balcon țnchlțpreț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256, (Rocan 
3000)
• zona H Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mil. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrate, l Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• and! dr. Bejan, CT, gresie, 
Taiann^Daicon, vcOCft aeoscona, txw mu. iei, rei. 
0745/367891 (Garant Consulting)
•mm Favorit decomandate, amenajat mo
dem, preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• mm UcauM Pedagogic, amenajat modem, 
centrală termică pereți Izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Dacta, 1 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg, tel. 0745/786578. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)

apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg.Tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Mda decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• decomandate, Mig, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Aleea CrișuM, semldec, et bun, foarte fru
mos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară

• ettf 9, drcult gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Zamflrescu, preț 980 
mii. lei, telefoane 223400, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mW. lei, neg, tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
• etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
• mm Decebal decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă balcon închis, termopan, ușă nouă 
parchet laminat gresie, faianță amenajat stil 
occidental, ocupabil imediat preț 1450 milioane 
lei, negociabil, se poate da și mobilat Tel. 
0788/165703,0745/302200,232808. (Fiesta Nora)
• zum Dada, decomandate etaj intermediar, 
ușă metal, termopane, parchet gresie, faianță 
contorizări, preț 610 mii lei negociabil (61.000 
ron), tel. 0745/302200,0788465703. (Fiesta Nora)
• zona Ctoama Patria, balcon, debara, cămară 
apometre, gaz 2 focuri, parchet gresie, faianță 
bucătărie mobilată preț 26.000 euro negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/2514. (Fiesta Nora)
• ia UtecuM, decomandate, contorizări, gaz 
2 focuri, repartitoare de căldură modificări, 
living mare, balcon închis, parchet lamelar nou, 
gresie faianță ocupabil repede. Preț neg. la ve
dere, tel. 0723/251498,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Fne etaj 3, apometre, gaz conto
rizat apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil astăzi, negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Crisdul etaj 1, contorizări apă gaz 1 foc, 
balcon închis, termopan, liber, preț 580 mii. lei, 
neg, telefoane 0745/302200,0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• zom Scărișoara, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică gresie, faianță bine întreținut ocupabil 
imediat preț 790 mii. lei negociabil (73 000 ron), 
tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
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• zom Wtor, parter, contorizări, parchet la
melar nou, gresie șl faianță în bale șl bucătărie, 
modificat, nine întreținut, se poate elibera 
repede, preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,6723/251498. (Fiesta Nora)

• zom Gojdu, decomandate, 54 mp, balcon 
închis, termopan peste tot, centrală termică 
parchet laminat, gresie, faianță modificări la 
bucătărie, preț foarte bun 750 mil, lei negociabil 
(75000 ron) urgent, tel. 0723/251498,0745/302200, 
(Fiesta Nora)
• zom Dade, pe bulevard, în circuli cu balcon 
închis, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat, ocupabil Imediat, preț 830 mil. lei nego
ciabil, tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Mjin, parchet, gresie, faianță la stradă 
contorizări, ocupabil în 24 de ore, preț 525 mil. 
lei, negociabil, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• comandate, mr ficat în 3, bucătărie în 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță, parchet, forme în riglps cu 
spoturi, boxă, partial mobilat, preț 1,160 mid. lei, 
negociabil, tel. 228,540,0722-568938 (Agenția 
ImobIHari Ella) 
• nkte xMndati zom Eminescu, centrală 
termică termopan, jaluzele verticale, uși Inte
rioare schimbate, gresie, faianță noi, cabină de 
duș, parchet laminat, spoturi, mobilă bucătărie 
nouă ușă metalică ocupabil Imediat, et 2, preț 1 
mid. lei, tel. 228540, 0722/566938 (Agenda 

imobiliară Ella)
• decomandate, «tal 3, apometre, gaz conto
rizat, gresie, faianță balcon închis, lavabil, preț 
1,150 mid. lei, negociabil, tel. 228540,0722/566938 
(Agenția imobiliară Ella) 

greslefaSîță'parchet, bucătărie modificată 

apometre, gaz contorizat preț 890 milioane lei, 
negociabil, tel. 228540, 0745/653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• Dm, zom Go|du, 48 mp, etaj 3, parchet 
laminat bucătărie cu bar, forme riglps, spoturi, 
faianță bucătărie, geam la bale, preț 880 
milioane lei, negociabil. Tel. 228540,0722/566938 
(Agenția imobiliară Ella) 
lemrTmashriJresîă faianță nouă Zugrăvit 

lavabil, parchet laminat interfon, ocupabil 
Imediat preț 680 milioane lei, tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția imobiliară Ella)
• zom L Manlu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 12 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zom ZamfirzKu, decomandate, et 1.52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/560160,211687. (Evrika)

parchet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mil. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zom bdul Decebal, et 3, vedere spre bule
vard, 60 mp, amenajat ocupabil imediat preț 
negociabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• irgonl zonă bună dec, et 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat șl cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid, neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• doc, ol intermediar, zona Kogălnlceanu, 
contorizări, preț 780 mii tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zom L Maniu, etaj Intermediar, amenajat 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. 
(Rubin’s Home)
• zom BMcescu, etaj Intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 770 mil. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• zom Dada, termopan, centrală termică 
gresie, fai antă, lamelar. Preț 800 mil. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zom IMacuhil decomandate, amenajat 
recent contorizări, parchet ocupabil imediat 
preț 1,030 mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin's 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet, lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut. Preț 660 mii. lei, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• zom KogăKcoanu, în circuit et Intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță. Preț 1,1 mid. 
lei telefoane 0745-666447,0254-234401. (Rubin’s 
Home)
• zonă rentrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, face înscrieri pentru anul universitar 2005 • 2006, la specializările acreditate si autorizau 
sâ funcționeze provizoriu pentru formele de învățământ zi, la distanta și frecvența redusă

(Științe Juridice; Științe Economice; Medicina Generala; Medicină Dentari; Științe Umaniste, Politice si Administrative 
Științe ale Naturii; Informatică; Inginerie; Psihologie si Științe ale Educației; Educație Fizică și Sport) 

Admiterea se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat
FOARTE IMPORTANT! 

SPECIALIZAREA FARMACIE 
Taxă de școlarizare promotional, unică in țari 

11.000.000 lei 
1.100 lei grei 

Nu se percepe taxa de înscriere 
Informații suplimentare la Centru Academie de Informare si înscriere Arad 

Bd. Revoluțieiiy. 94 - tel. 0257/280?73
.... ... ............ . ............ ......... ~\ c" ~ ""

• zonă ioc ă vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut, etaj Intermediar, preț'1,250 mld. lei, tel. 
0745^66447;0727-744923.  (Rubin'S Home)

• zom Zamflreocu, etaj Intermediar, decoman
date, bine întreținut, merită văzut Preț 1 mld. lei, 
tel. 0745«644Z(Rubln's Home)
• zemldecomandate, mm împăratul Tralan, 
preț 900 milioane lei neg. Tel. 0741/0701» 
0726/523833. (Eurobusiness)

parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mld. lei, neg. Tel. 0723/829060, 074&W1619. 

(Eurobusiness)
• mșmt oteftti Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj Interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (fasa Grande)

• decomandate, i| 1,2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mld. lei. 0720/88918 (Casa Grande)
• nktea ’late, contorizări, parchet Cără
midă zona AL Romanilor, preț 570 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0720/869918 (Casa Grande)
• aamldecomandata, contorizări, gaz, apă etaj 
irtarnedisr, zona uzoăaican, creț ăBO milioane 
lei, negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa 
Grande)
• Deva, carter Dada, preț 380,mlHOarte lei. Tel. ■ 
0723/419974 (Casa Grande)
• urgent, Humdoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva, de preferință .tal Inter
mediar, plata Imediat tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
• urgent eoni bună plata Imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• uMracental decernamtete, contorizări, ultra
central, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• zom L Manlu, în L-uri, et Intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică, ter
mopan, 2 băl, preț negociabil, ocupabil Imediat 
tel. 211587,0723/660160, (Evrt)
• ZOM bdul N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zom Dorobanti, et 2, centrală termică fără 
îrnoun&tățin majere, oucâtarie mocrficaa, preț 
1,45 mid. lei, negociabil, Tel. 0723/860160,211S87! 
(Evrika)

______PROGRAM PRIVIND SPRIJINIREA ABOCIAȚ1ILOR SI A 
ommMmmw PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DIN ZOfU hfOmM PENTRU 

ACHIZIȚIONAREA DE DOTĂRII SPfclRCE NOI, CU 
FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

* Asociații ale praouciwllor agricoli din zona murâni
* Producători agricoli, psroem fizlcs, proprietari de terenuri Qgricohi crescători de animale înregistrați In Registrul agricol;

H, Condiții de aHfMIteto:
* Declarație pa proprie răspundere oi axploateari direct terenurile șl animatele aflate in proprietate
* Adeverlnți pri' ou suprafața de teren șl efectivele de animale Inserts*  In Registrul agricol astfel:

Minim 2 ha teren agricol
2 vad mu 10 ovine zeu 10 caprine

* deȘneraaln proprietate de adiposmtl do animale
* comracr comercial meneiai imra praoucitcnj agr coi și rumizorui oa ecnipamente
* existența avans de 40% (inclusiv TVA)

II. alocații ecoidltl da otat-8OK în vaduwdr>Urllor(lndui*rWA)
IV. NU POT BENERCIA de aloceȘo bugetari:

* Asociații la și producitorll agricoli care deruloazl programe cu finanțare externi
ASoaațiiK și piTOUCfefConi agneo» care înregistresza aatoni ia oug^nn loca1 oc stat

V. UtifeeoeriHechlzltlOMte:
* pentru Asodațll ale producătorilor din zona de munte: tanc de ridre a laptelui cu o capacitate de 500-3000 litri
* pentru producitort agrtcoll din zona montani: motocosltoare, grebla mecanici, mori cu docinele șl grup Individual de muls

2. ORDIN MA.P.D.R. nr. 302/2006 PRAM) Sggg^flBSSDHlUSRMIEUiRCA EUMENFCOMPONENT ALSISÎEMULUI MIGRAT DUDMINISIRARE SI
CONIROL IN VEDEREA IDENÎÎRCARII FERMIERILOR CARE POT BENE IA DE SPRUIN NATIONAL Și COMUNITAR

* în re^stnj vor fi înscrise exploatați agricole care dejn șl utlllzeazi teren agricol cu o aunreteti toteMA mWm 1 HA
* Cererile vor fl completate de fermieri, aceștia fiind ajutați de specialiștiI agricoli din centrele agricole Ș de consultanți agricoli.
* Termenuldedemeareetacrferifor20Mte2006
* In perioada 01 luBe -15 Mie 2005 - deplasare la primirille locale pentru a stabili modalități de colaborare șl Implementare

INFORMAȚII SUR TEL 217453 - DADR HUNEDOARA
CaaIaLiI CtihaMnUla «Ua-JaL.I ț... Li., ■■ -ȘowVICMJI SUDWiyl| JwfVWUl £DM MUnTBDE

V.

UNIVERSITATEA DE VEST “ VASILE GOLDIȘ" DIN ARAD A 
ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005 • 2006

• hm mpMU, et z, caramiaă oecc marcate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil telefoane 211587,0745/25386/. 
(Evriloi)

• aa® 0. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei negociabil tel. 0745/253662. (Evrika)

• wgeni decomandate, zona pieței parter, vad 
comercial, Ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro negociabil, telefon 0726/826624. 
(Temporis)
• mm ptaiă decomandate, parter Înalt balcon 
mare închis, cu beci, vedere In 2 părți, CT, 
parchet stejar, preț izou mii. i«i, nea, urgent tei. 
0745/302200,072&51498. (Fiesta Nora)

• zom Zamflrazcte decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere fn trei părți, contorizări, gresie, faianță, 

parchet modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, telefoane 0745/302200, 0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• mm’ Daoabal eta| Intermediar, decoman
date. vedere în 1 părți, centrală termică șl climă, 
modificat cu 2 dormitoare, living, bale cu vană 
pa colț șl cabină de duș, amenajat stil occl- 
dental, se vinde mobilat șl utilat totd ngurtd 
0723/2514» 074J/302200. (Fiesta Nora)'.
• zom Ha» decomandate, parter Înalt,cu’ 
balcon mare mchls șl beci, vedere în 2,oarțf,' 
centrală termică parcnet stejar, preț 1280 mii. 
lei negociabil (128 000 ron) urgent tel- 
0745/302200,0723/2514» (Fiesta Nora) 

modificări, 
telefoane 
Nora)
• imcemral oecomaiMm, contorizări, 
balcon închis, preț 1250 mid. lei, tel. 074(1026029. 
(Prima-lnvest)
• decomandate, hol central, balcon închis cu

S
contonzări, moona oormiror noua, 
Imediat, preț 1,030 mid. lei, tel. 
0. (Prima-lnvest)

• zoMpWăblocdecărămidăetl‘,2balcoane,. 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 2352» 0721/985256. (Rocan 3000)
• imL tefracMMă bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
piyooo euro. Tel. 2352» 0721/985256. (Rocan

• aanăoaiMă l. Creanoă amenajat centrală 
termici ocupabil Imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• decomandata mm I. Corvln, faianță 2 băi, 2 
balcoane, Interfon pe scară contorizări; preț, 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară E|la)

• 4— •

i

fără

- Y

• decomandata, atei 1, zona Dorobanț 
bucătărie 3 x 4, beci, parchet stejar, gresii 
faianță frumos ‘amenajat, merită văzut/pri 
1,850 mld. fel. Tel. 228540;- 0743/68^31. (Agenți 
Imobiliară Ella)

• _______________ .___________ _
gaz contorizat 2 focuri, balcon incnîs, gresie 1 
baie, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel 22854 
0745/563531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, zom Minerului, Interfon, etaj 
centrală termică gresie, faianță balcon mar 
construit, Instalațirsanltare șl electrice noi, pri 
1,100 mld. lei, negociabil. Tel. 22854 
0722/5689» (Agenția Imobiliară Ella)
■ t -- ----------- -- ‘ '''
CT, 
07L...

cu faianță șl gresie, 2 ba) 
Dallas, preț 23 miliarde 
tel. 0741/154401, 227 
Consulting) 
WafS^âta^eti'lrtemtedlîf! zorw Imptot 

Traian, preț 45.000 euro, negociabil, ti 
0741/1544)1,227 54Z (Garant Consulting) ' ’ 

*• aoMUiMKM, etaj Intrnjedlar, balcon, h 
' centrala, aM 135 mid. |el, tel. '23121 
, 0740/013971.(GarartOnsultlflg) .

‘ 'contorizări, repartitoare, zâna Mlh 

Viteazul, 35.000 euro, neg., tel. 0743/10362 
ICasa Betania)

• Dada, decomandate, et bun, bloc cărămld 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mil. li 
neg. Telefon 0788/497.618 (Agenția Imobdlai 
Nr.l)

Straiului, apometr-

ital 1. str. Sc&tIso&hl c
T, parchet ocupabil Imediat, 26.000 euro, te 
'45/367893. (Garant Consulting)

UMKiiifla, faianța, gresie, 2 o 
' 2 balcoane, garai, boxă zor 

j iei, neșociacii. Reiapi 
li, 227 542 (seara). (Garai

• zom Imkioocte decomandate, et 3,2 bi 
balcon închis, cămară debară parchet pes 
tot gresie, faianță preț M50 mid. lei, tel. 21511 
0745/159608 (Mlmason)
• zom Zamllneai, decomandate, parter, pr 
tabll birouri, sediu firmă cabinet preț 380 
euro, tel, 0745/640725, (Mlmason)
« mm (Mfdu, semldecomandate, et L buc 

. tarte .rcooihcată parcnet laminat conroriza 
preț 13 miliarde lei, telefon 0745/1596( 
(Mlmason)

2 băl, 3 balcoane, fă 
euro, negociabil, t

• zom L Creangă decomandate, et 3, 2 b 
balcon închis, contorizări, neamenajat pr 
45,000 euro, tel. 215113. (Mlmason)

.• zom IM de Muzică decomandate, part 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, falarr 
garai, preț 1.6 mid. lei, Telefon 0745/64071 
(Mlmason)
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• ion*  MHrita, lecom parchet 
peste tot, gresie, iron*  contonzar calorifere 
noi, tennopan peste tot, uși metalici, aer 
condiționat, et 4, cu țig*  preț 13 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mlmason)
• 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță, balcon de 10 m, st 65 m. Preț40000 euro. 
Tel. 0745-666447. (RuMn’S Home)
• toni ulbMMtn*  parchetat total, bale șl 
bucătărie cu gresie si faianță, bine întreținut 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin's Home)
• decMMNM Impăr in,

• sta. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere + diferență, preț 
1,2 mid. lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. 
(Evrlka)
• to Deva, zonă ultracentrală 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz, 
curent, toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
ST 500 mp, FS 30 m, preț 75.000 euro, tel.0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona Bilcoocu, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zl, 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)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
et, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporls)
• zonă centra* 2camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.616. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Deva, partar-rettf, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• zona ireni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, bale,- garaj, 
încălzire centrală st 400 mp, preț 68000 euro. 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• 3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
• casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, partita termopan, st 1200 
mp, Deva, preț ItDOw euro, nea, tel. 
0742/005228 072Q/1tfflKTCasa Betania)
• casă p+ă 6 cameră t băi, balcon, terasă 
garaj, construcție lâMtaSbnl rezidențială Deva, 
preț 130.000 auro, n*5„ tel. 0742/005228 
0720/387896. (Casa Betania)
• Deva, «rataucUe 2004, BCA, 4 camere, 
bucătărie, cămara, pivniță, 2 băi cu Jacuzzi, 
terasă 60 mp, centrală terrrtcă nouă, garaj 
dublu, intrare separată la mansardă sc 140 mp, 
p+m, st 600 mp, merită văzută supermodemă 
preț 118000 euro, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• 3 omen, living, bucătărie mare, curte, 
grădină zonă bună Deva, S 460 mp, CT, 
amenajări, preț 82,000 euro, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zona . j, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată gradină, gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971.

etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 072^523833, 
0741/709939. (Eurobuslness)

.• d*eMMn**  * *dtaMMta*  1 Decembrie, ame- 
i najat, gresie, laianțitermopan, contorl rotai,

preț 40.000 euro, neg. Tel. 072V195925, 
072^269713. (Eurobuslness)

• arma UbmnM, decomandate, gresie, faianță, 
oucatane, baie, noi, oaicon incnis cT, parchet, 
preț 1,080 mid. Iei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880 (Casa de Vis)

• «ac Daek semldeoomandate, contoriiârl, 
parchet gresie In bțfe, bucătărie, «cupabii 
imediat preț MO mlp. lei, eegodaW. Tel 235*19,  
0727/707*80.  (Oase da tfc)

• Mm L Corvin, deooamndate, modificări din 2 
camere, termeatn ***** ** gresie, faianță, 
spoturi, boxă, aeepertt or tab*  preț 1,160 mid. 
lei, negociabil. W.2360«,OM4/5086ia (Casa de 
vis)

• mm canmm. decomandate, 2 oai, gresie și 
faianță tn bucătărie Șl bale, faffllnat CT, balcon 
închis, ST 87 mp, preț 1380 milioane lei, nego
ciabil. Telefoane 235019,0727/701 (Casa de 
Vis)

Cumpăr ap 3 camere (06)
• to Mil buni, de preferință et Intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel, 211587, 0745/253662, 
(Evrlka)

Vând ap. 4 camere (07)
• irgant ioni centrală, contorizări, gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central, 2 băl, balcon, garaj 
20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg, 
tel. 0726/826624, (Temporls)
• mna Mto centrală in zonă liniștită, centrală 
termica, aer condiționat parcnet gresie, faianță, 
2 băl, preț 41.000 euro, negociabil tel. 
0723/251498.0745/302200. (Fiesta. Nora)
• ama L decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băl, contorizări, preț 15 mid. lei, 
neg. Tel.235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zonă centra*  I. Crengi, superamenajat la 
chele, et. 2,2 băl, Ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208,0UV985256.

O (Rocan 3000)
• decemanda*  am Liliacului, 2 bii, 2 
balcoane, etaj 1, gresie, faianță, apometre, gaz 
contorizat preț 45.000 euro. Tel, 228540, 
0745/653531. (Agenția imobiliarii Ella)
• decomandtoe, mm Gojdu, bucătărie mare, 
cămară pe balcon, gresie, faianță, centrală 
termică, parchet stejar, laminat In hol, sau 

schimb cu 2 camere plus diferență, preț 1,600 
mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 0722/566938. 
i Agenția Imobiliarii Ella)
• zwm I Bandaj, 2 bii, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926,

‘ 0788/361782. (Garant Consulting)

• zona ImM Decebal, et.4/7, neamenajat. Preț 
1,6 rnld. lei, tel. 0745-666447,0740-232043. (Rubin'S 
Home)
• mm Wcescu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin's Home)
• decomandata, 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)

Vând case, vile (13)

• zonă contra*  P+l+M, 6 camere, 3 băl, curte 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• urgent, zonă ultracentrală sc 300 mp, st 800 
mp, preț 8 mid. lei, tel. 0721/815781. (Prima- 
invest)
• 4 camera bucătărie, bală gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Soknuț, 1 camere, living, bale, bucătărie, 
gresie, faianță contorizări, grădină st 1100 mp, 
preț 35,000 euro negociabil, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr case vile (14)
• to Deva sau împrejurimi, cu grădină șl curte, 
ofer plata Imediat, tel. 211587, 0745/253662. 

(Evrlka)
• urgent, cu plata Imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Slmerla tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând caso la tară (17)
• mm SăatolHdra Tcorpuri de casă o cameră 
bale, bucătărie, șl 2camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• Ml*  Unto, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mil. 
lei, neg Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• zona lain*  3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei,negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(CasadeVIș)
• zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mil. lei, negociabil. 
Tel235019,0724/508610 (Casa de Vis)
• zona Mita, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mil. lei. Tel. 
235018 0727/707880. (Casa de Vis)
• h 14 km de Deva, Ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, li
vadă st 1 ha. 500 mil. neg, 0726/826624. 
(Temporls)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
bale, 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. (Temporls)
• to loholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel 211587, 
0745/253662. (Evrlka)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată, preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporls)

• fa n km de Deva, zonă foarte frumoasă acces 
cu mașina, 2 camere, pivniță șură anexe, curte, 
renovată total, grădină 980 mp, 5 ari de grădină 
separat, camere podite, sobe de teracotă gard 
de piatră, preț 420 milioane lei, negociabil. Tel. 
228540,0722/566938 (Agenția Imobiliară Ella)

• la 7 km de Deva, 3 camere, bucătărie, baie, 
termopan, încălzire centrală parchet laminat, st 
4000 mp, preț 42.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• ta 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)

Vând teren (21)
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs 
243 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• tac Ttoura intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg„ tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• pomta de tavan, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg„ tel. 
0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Skniria, ta DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 

canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
• 1*5  km de Deva, st90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615, 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• Ini 4*i  zom DN7, st 3300, fs 50 mp, apă 
gaz, curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, 
tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• fl*n,  zom Prelungirea Vulcan, st 5200 
mp, fs 140 mp, se parcelează preț8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Horne)
• Intravilan, zom Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă 
acces la două dramuri, preț 73 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• zom Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• Hraritan ta DN 7, suprafață totală 3000 m p, fs 
48 metri, tdate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona’Motel Alaska Relații la 
telefoanele 223400, 0720/387896, 0740/91'688 
(Casa Betania)
• Intravlan, parcata cu suprafețe cuprinse intre 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute,'preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688 0724/169303, 221400. 
(Casa Betania)
• tarea 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, In 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688 0720/370753. (Casa 
Betania)
• Intrain, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent 
electric, gaz metan, Str. Depozitelor, în 2ona 
Fabricii de mătase, preț 40 euro/mp, neg, tele
foane 223400, 0724/169303, 0740/914688 (Casa 
Betania)

Inspectoratul Șcetar al Județului 
Hunedoara organizează LICITA
ȚIE publică dcKhis*  pentru în
chirierea Unor spe|ii aflate tem
porar disponibile ta Următoarele 
uniiap școlare:

Colegiul Tehnic 

Transilvania Deva, 
Școala Primară Sântandrel.

Licitația va avea loc in data de 
14.07.2005, ora IO.OO, la sediul 
Inspectoratului Școlar al Județului 
Hunedoara - Deva, str. Gh. 
Barițiu, nr. 2.
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul școlilor sus amintite, 
precum șl la sediul ISJ Hune
doara, tel. 213315.

• Intravlan st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei șl Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravlan, st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă gaz metan, curent electric șl canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• * lan, ii 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate șl parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Mraritan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303 (Casa Betania)
• uter pentni închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al, Armatei, P, contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună, tel. 0745/367893. (Garant 
consulting}
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P„ cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobiiat, zugrăvit, contorizări. tei. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• ofer pent închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală mobilat, utilat, contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pontau închiriat apartament 2 camere, 
semldecomandate, contorizări, mobilat zonă 
centrală preț 90 euro, tel. 224298 0788/361782. 
(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 băl, 2 
balcoane, centrală termică mobilă șl utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971, (Garant-Consulting)
• Intravlan 1500 mp, fs 30 m, apă îngrădit gaz, 
15eura/mp, teL 0722/564004 (Prima-lnvest)
• toimtan. to Slmerla, st 2600 mp, zona Ursu 
Negru, toate facilitățile, fs 20 m, preț 42.000 euro, 
negociabil, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• iigant, ittan, în Deva, st 1250 mp, fs 45m, 
zona Zăvoi, facilități apă gaz, preț 15 euro/mp, 
negociabil, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• rgant, Intravilan, ultracentral, toate faci
litățile, apă gaz, curent canal, certificat de 
urbanism, preț 100 euro/mp, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zom Zăvoi s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobuslness)
• Infravfian, pratabfi construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Intravlan, mm Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
C' 5/640725,0740/173103. (Mimason)
• Infravfian, mm Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
bed, preț 540 mil, lei, tel. 0746/640725. (Mimason)
• Infravfian, 1427 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• înot Zăwi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610 (Casa de Vis)

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

• ivgent 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând spații comerciale (25)

■ vând sodatat*  comercială 420 mp, piață Da
dă hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate. Tel. 0723/419974 (Casa Grande)

Aite imobile (27)

• farm*  lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)

• se cauU urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobliate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 5096 a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Tek 235208 0721/985258 
0721/744514 0724/620358 (Rocan 3000)

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

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

loc/qn ctm> poștale
• chioșcul de ziare de lângă 
Conitun;
• chioșcul de ziare din statia 
de autobuz Orizont Micro 15;

i • chioșcul de ziare de lângă
i Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

CUVANIW-

• ofar pantau închiriere garsonieră decoman
dată complet mobilată Dulllu Zamfirescu, preț 
110 euro/ lună Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofar garwntart 2 camere, et. 2, Dada, mobi
lată contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil. Tel. 0740/173163,206003. (Mimason)

• ofar garai, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat utilat et 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună tel. 0745/253413, 206003, 
(Mimason)
• ofer ap. 3 camere, mobilat utilat contorizări, 
zona Marăștl, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)
■ caut garson * sau ap, 2 camere, (ne)mo- 
bllat, de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrlka)

ROMÂNIA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU 
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA 
FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA

Piața Unirii nr. 2, Deva
Tel: (+40)254.21,61.51; (+40)254.21.70.48; Fax: (+40)254.21.60.88; E-mail: 
ajofmhd@ajofmhd.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara împreună cu Oficiul 
pentru Mlgrația Forței de Muncă organizează în intervalul 12-14 Iulie 2005

Selecția dosarelor persoanelor Interesate să lucreze în Germania sau în Spania.

Persoanele ale căror dosare vor fi selectate vor fi incluse în baza de date a Oficiului 
pentru Migrațla Forței de Muncă, urmând a fi contactate pentru a participa la interviuri 
cu angajatorii străini.

Preluarea dosarelor se va face în zilele de 12-13-14 Iulie 2005, în Intervalul 
orar 8.30-16.30 la Casa de Cultură din Deva, Sala Mică.
Sunt căutate persoane calificate în următoarele meserii:

1. Pentru Spania: Muncitor agricol, Ajutor depozit, Muncitori cu experiență în 
creșterea peștilor, Drujbist în domeniul forestier, Fasonator mecanic în domeniul 
forestier, Măcelar - tranșator, Ospătar, Bucătar, Fierar betonist, Dulgher, Tâmplar 
construcții metalice, Zidar în construcții, Tinichigiu-vopsitor auto, autobuze și 
camioane, Mecanic autobuze și camioane, Mecanic utilaj greu, Mecanic hidraulic, 
Electromecanic autobuze și camioane, Electromecanic, Electrician în construcții, 
Electrician înaltă și joasă tensiune, Instalator aer condiționat, Frigotehnist, 
Cazangiu, Sudor argon și CO2
2. Pentru Germania, Lucratori sezonieri: expozanți (lăcătuș mecanic, mecanic, 
electromecanic, electrician), lucrători în domeniul agricol, ospătari, bucătari, 
vânzători.
Lucrători oaspeți: contracte pe o perioadă de 12 luni cu posibilitatea prelungirii 
pentru îhcă 6 luni, specialiști în domeniul restaurantelor sau cu experiență în 
restaurantele de tip fast-food ospătari, bucătari. ,

Pentru a se evita aglomerația, dosarele vor fi preluate cu precădere după 
următoarea programare:

12 Iulie 2005 localitățile arondate Agențiilor Locale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă din BRAD, ILIA, DEVA, SIMERIA

13 Iulie 2005 - localitățile arondate Agențiilor Locale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă din: HUNEDOARA, CĂLAN, ORĂȘTIE, HAȚEG,

14 Iulie 2005 - localitățile arondate Agențiilor Locale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă din PETROȘANI, PETRILA, LUPENI, ANINOASA, VULCAN
Pentru orice informații suplimentare referitoare la condițiile de vârstă, experiență 
minimă, actele necesare pentru întocmirea dosarului îi. invităm pe cei interesați să se 
adreseze la cea mai apropiată agenție locală din rețeaua teritorială a A.J.O.F.M. Hune
doara sau să apeleze numărul gratuit TEL VERDE 0800.822.228 în fiecare zi 
lucrătoare între orele 8.30-16.30.

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 iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

• ofar ganontarâ mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Al. Saturn, preț 90 euro, tel. 
0742/290024 (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat și utilat complet 
preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat șl utilat cu aragaz, frigider, tv color, mașină 
de spălat automată zona I. Creangă preț 250 
euro/lună tel. 0743/103622,07i0/387896. (Casa 
Betania)
• ofar apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat șl utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, preț 130 euro/lună 
Tel. 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat la chele, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070108 (Eurobuslness)
• oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Telefoane 0726/523833,0741/070106, (Eurobusl
ness)

• ofer spr*  închiriere spațiu comercial supra
față de 250 mp, totul nou gresie, faianță ter
mopan, centrală termică pretsbll pentru sediu 
firmă depozit restaurant preț I860 euro, neg. 
Tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness)
• oarsontară, moHa*  zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, bale, încălzire 
centrală oodele laminate, oresle. faianță ter
mopan, lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 
euro/lună tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• ofar pontau închiriat ap. 2 camere, zona Dacia, 
contorizări, gresie, faianță parchet mobilat 
Preț 100 euro, telefon 0745^66447. (Rubin's 
Horrte)
• ofer pontau închiriat garsonieră zonă ultra
centrală contorizări, amenajată preț 90 euro, 
tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• oferim im închiriere garsoniere șl aparta
mente, mobilate și umate, peu'uente zone,aeia 
80 euro/lună până la 300 euro pe lună Relații la 
telefoanele 0723/251498, 0745/302200, (Fiesta 
Nora)

mailto:ajofmhd@ajofmhd.ro
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• Film nou. După „Seven" și „Fight Club",
regizorul american David Fincher va lucra 
pentru a treia oară cu actorul Brad Pitt la 
„Benjamin Button". Scenariul este semnat 
de Eric Roth, premiat cu un Oscar pentru 
„Forrest Gump".

•Tactică. Un japonez a fost condamnat la 
închisoare pentru că, de fiecare dată când 
se îmbăta zdravăn, apela serviciile de ambu
lanță și le cerea să-l ducă acasă.

Evacuați din calea flăcărilor
■ Sudul Franței este 
amenințat de incendiile 
de pădure, 800 de hec
tare fiind deja distruse.
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Paris (MF) - Autoritățile 
franceze au luat măsuri, marți, 
pentru protejarea miilor de 
turiști, din căuza unui puter
nic incendiu de pădure care 
amenință campingurile din 
sudul țării. Aproximativ 400 
de pompieri se luptă cu

Proces câștigat
Dublin (MF) - Trupa 

U2 a câștigat procesul cu 
o fostă stilistă, care tre
buie să le înapoieze mai 
multe obiecte, printre 
care o pălărie Stetson și 
o pereche de pantaloni 
ce i-au aparținut lui 
Bono.

Judecătorul de la un 
tribunal din Dublin a 
decis în favoarea lui Bo
no, care o acuza pe Lola 
Cashman că a furat acele 
bunuri, a căror valoare 
totală se ridică Ia 3.500 
de lire sterline.

Stilista susținea că a- 
cestea i-au fost dăruite 
de Bono în 1987. Ea a 
încercat să'le scoată la 
licitație la Christie's, dar 
a fost contactată de avo- 
cații trupei.

Judecătorul Matthew 
Deery i-a ordonat fostei 
stiliste să returneze o- 
biectele în termen de 
șapte zile.

Nici Cashman, nici 
membrii trupei nu au 
fost prezenți la audiere.

Suveranul Pontif 
(Foto: EPA)

Nu vrea alt 
papamobil 
Berlin (MF) - Grupul 
german Volkswagen 
a renunțat la con
strucția unui papa
mobil blindat pentru 
Benedict al XVI-lea, 
la dorința Suveranu
lui Pontif. Compania 

a anunțat în aprilie 
că e gata să constru
iască un papamobil 
blindat cu ocazia Zile
lor Mondiale ale 

Tineretului, care se 
vor desfășura în au
gust în Germania. 
Benedict al XVHea a 
sugerat companiei că 
în loc să-i construiască 
un papamobil, ar 
putea dona câteva 
mașini unor fundații 
umanitare.

Coudoux, în sudul Franței
(Foto: EPA)

flăcările, care au distrus deja 
suprafețe întinse de pădure în 
apropierea stațiunii Saint 
Raphael.

Serviciile de urgență au 
afirmat că rafalele puternice 
de vânt contribuie la înră
utățirea situației. Incendiile 
de pădure, care izbucnesc în 
fiecare an, vor fi probabil mai 
grave în acest sezon, din 
cauza unei primăveri și veri 
extrem de secetoase.

în șase camping-uri, ser
viciile de urgență le-au cerut 
turiștilor să-și părăsească, 
preventiv, corturile și rulo
tele. Până spre seară, flăcările 
au distrus deja circa 800 
hectare de pădure.

O autostradă care face 
legătura între Nisa și Aix-en- 
Provence a fost închisă cir
culației pe ambele sensuri 
iar, conform unor relatări, 
incendiul se pare că a ajuns 
și în vecinătatea unei baze 
militare.

A început fiesta la Pamplona

Sabia laser, la licitație
Los Angeles (MF) - Unul dintre cele mai 

celebre accesorii din cinematografia ame
ricană, sabia laser a lui Luke Skywalker 
din „Războiul stelelor”, va fi scoasă la lici
tație, alături de alte câteva zeci de obiecte 
de la filmările seriei cult a lui George 
Lucas.

Sabia, aflată până acum în proprietatea 
producătorului Gary Kurtz, a fost estimată 
între 60.000 și 80.000 de dolari de către o 
casă de licitații specializată în asemenea 
obiecte, „Profiles in History”, care oga- 
nizează licitația în 29 iulie la Beverly Hills, 
Los Angeles.

Directoarea generală a companiei a pre
cizat că acționarea mânerului nu lansează 
un fascicul laser, ca în film.

Pamplona (MF) - O petar
dă lansată de la balconul Pri
măriei din Pamplona, nordul 
Spaniei, a dat startul, marți 
în jurul prânzului, Fiestei de 
San Fermin, una dintre cele 
mai celebre sărbători din 
lume. Lansarea petardelor, de
semnată în spaniolă prin cu
vântul „chupinazo”, în pre
zența unei mulțimi de zece 
mii de pasionați cu tricouri 
albe și eșarfe roșii, a marcat 
inaugurarea celor nouă zile 
de festivități ce cuprind curse 
cu tauri, baluri, concerte, un 
concurs internațional de fo
curi de artificii. Anul acesta, 
sărbătoarea va atrage peste 
1,5 milioane de turiști din

toate zonele lumii, estimează 
autoritățile locale.

Pentru obișnuiții sărbătorii 
și turiștii cei mai curajoși, 
momentele cele mai tari ale 
sărbătorii sunt în fiecare zi, 
la ora locală 8:00, începând de 
joi. Este vorba de „encierro”, 
adică alergarea taurilor.

I Andreea
Născută în zodia 
Leu, îi plac 

h sportul, muzica 
î și dansul.

(Foto: Traian Mânu

Dalai Lama, a 70-a aniversau

Ginger are numai 20 de săptămâni și se 
bucura de pătuțul făcut special pentru ea.

(Foto: FAN.)

■ în trei zile de festi
vități, tibetanii își 
sărbătoresc liderul spiri
tual, la Dharamsala.

Dharamsala (MF) - înfrun
tând ploile torențiale, tibeta
nii de la Dharamsala, nordul 
Indiei, au sărbătorit, ieri, cea 
de-a 70-a aniversare a lideru
lui lor spiritual, Dalai Lama, 
transmite AFP.

Sute de călugări budiști, 
refugiați și copii s-au rugat în 
fața palatului unde se afla 
Dalai Lama, înconjurat de alți 
demnitari budiști.

Lansând trei zile de festi
vități, laureatul Premiului 
Nobel pentru Pace din 1989 a 
prezentat o carte a unui autor

Dalai Lama la Dharamsala

indian, consacrată eroului in
dependenței Indiei, Mahatma 
Gandhi.

Autorul, S. Imamdar, a 
declarat că Dalai Lama a 
„preluat ștafeta” de la Gand

hi, iar purtătorul de cuvânt al 
guvernului tibetan în exil, 
Thubten Samphel, a subliniat 
că accentul pus asupra apos
tolului indian al pacifismului 
este deliberat. „Liderul nostru

spiritual crede cu tărie 
metoda de luptă non-violei 
a lui Gandhi, care a conc 
la independența Indiei”, 
spus el.

Dalai Lama se opune rev 
dicărilor de independență : 
Tibetului și reclamă autoi 
mia regiunii aflate sub c< 
trol chinez, pe care a părs 
t-o în 1959.
Fără păsări

Thubten Samphel a n 
spus că s-a renunțat la o 
ceiul de eliberare a păsări 
în timpul ceremoniilor, peni 
că acest lucru s-a dovedit a 
traumatizant pentru aceste

Diferite comunități tibeta 
din lume s-au rugat, de a: 
menea, pentru Dalai Lama

Angelina adoptă o fetiță
Los Angeles (MF) - Angeli

na Jolie este pe punctul de a

Scrisoare către Agca
Varșovia (MF) - O scrisoare a lui loan 

Paul al II-lea către turcul Mehmet Aii Agca, 
care a încercat să-l asasineze în 1981, a fost 
găsită în arhivele private ale Suveranului 
Pontif polonez care s-a stins din viață în 
aprilie, a declarat marți fostul său secre
tar, arhiepiscopul Stanislaw Dziwisz.

„Sfântul Părinte a redactat o asemenea 
scrisoare către Aii Agca, însă nu a mai 
trimis-o”, a declarat arhiepiscopul. Scrisoa
rea ar fi fost redactată între mai 1981 și 
decembrie 1983, adică între momentul aten
tatului și întâlnirea dintre cei doi. „De ce 
ai tras în mine, dacă amândoi credem în 
același Dumnezeu?”, scria loan Paul al II-lea.

adopta o fetiță din Etiopia, ai 
cărei părinți au murit de 
SIDA, anunță revista People.

Jolie, care a călătorit peste 
tot în lume în calitate de 
Ambasador al Bunăvoinței al 
înaltului Comisariat ONU 
pentru Refugiați, a spus că 
fetița se va numi Zahara Mar
ley Jolie, dar a refuzat să-i 
dezvăluie vârsta. Revista 
scria că nu are informații

despre starea de sănătate a 
copilului, dar se știe că 
părinții ei au murit de SIDA, 
ceea ce înseamnă că există 
șanse ca ea să fie seropozi- 
tivă.

Actrița a declarat că ea și 
fiul ei, Maddox (3 ani), adop
tat și el dintr-un orfelinat din 
Cambodgia, sunt fericiți să 
primească un nou membru în 
familie. Procedurile de adop
ție se vor încheia zilele aces
tea. Angelina și Maddox (Foto: epa)

Invitații
Los Angeles (MF) - A- 

cademia Americană de 
Film a anunțat, marți, că 
a invitat 91 de țări să 
înscrie câte un lungme- 
traj la categoria cel mai 
bun film străin, a pre
miilor Oscar de anul 
viitor.

Pentru a fi eligibil, fil
mul trebuie să fie lansat 
în țara de origine între 
1 octombrie 2004 și 30 
septembrie 2005, să aibă 
dialogurile în limba ofi
cială a acestei țări și să 
fie subtitrat în engleză, 
a precizat organizația. 
Pe lista țărilor invitate 
figurează pentru prima 
oară Kazahstanul.

Candidaturile trebuie 
să fie trimise Academiei 
între 3 și 14 octombrie.


