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Astăzi, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
mai complet supliment TV cu 32 de pagini in
tegral color, detalii și poze din culisele filmelor.

| • Greva CFR. Sindicatele din transportul
feroviar anunță că greva generală va începe 
pe 6 iunie, de la ora 7 și se va încheia ia 
13 iunie, ora 24. Greva a fost devansată cu 
două zile față de data inițială. (R.l.)

Anchetă la SMS-uri
Deva (M.F.) - O comisie va face verificări, 

în cazul acuzațiilor aduse de prefectul Cris
tian Vladu, șefului Serviciului de Informații 
și Protecție Internă (SIPI), comisarul șef 
Velu Călușeru, informează MAI. Prefectul 1- 
a acuzat pe șeful SIPI Hunedoara că s-ar afla 
în spatele trimiterii unor SMS-uri de ame
nințare. Șeful SIPI nu a comentat acuzele 
prefectului.

05130

Din culisele Mafiei aurului
■ Iulian Ceia, unul din
tre interlopii arestați a 
fost consilierul unui se
nator între 2000-2004!

Deva (T.S.) - Arestarea ți
nui nou „lot” de interlopi ca
re activau în Deva nu face 
decât să întregească ideea

conform căreia acest mic 
orășel era o adevărată Cetate 
a Crimei Organizate.

Din acest ultim scenariu al 
arestărilor lipsește persoana 
din Poliție sau din mediul 
politic care proteja afacerile 
mafioților. CUVÂNTUL LI
BER vă prezintă, câteva in
dicii care arată cât de întinse

sunt tentaculele caracatiței 
mafiei.

Astfel, într-un Armaghedon 
al Poliției Române apărut în 
urmă cu o lună, se face refe
rire la mafia aurului din 
Munții Orăștiei coordonată de 
un fost șef al Poliției Jude
țului Hunedoara. De aseme
nea, într-o declarație dată de

un polițist sub acoperire, în. 
registrată la Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Alba- 
Iulia se afirmă că Iulian Ceia, 
unul dintre interlopii arestați 
a fost consilierul unui sena
tor! Noi amănunte, privind 
activitățile celorlalți interlopi 
veți afla în ediția de mâine a 
ziarului.

Țeapă la sămânța de porumb
■ Zeci de țărani din

ImponuMn UE - a crescut cu '
.dMfrtL. milioane de eura

Exportul spre UE - a crescut cu 
milioane de euro

Deficit comercial
Schimburile comerciale cu UE au înregistrat, în primul tri

mestru al anului 2005, un deficit cu 316,9 milioane euro 

mai mare decât în perioada similară a anului trecut

total export 74,234»
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județ au fost păcăliți și 
au cumpărat sămânță 
falsificată.

Loredana Leah
loredana.leah@informniedia.ro

Deva - Inventivitatea ro
mânului nu are limite. în a- 
ceastă primăvară, un arădean

s-a gândit că ar face bani fru
moși dacă ar falsifica sămân
ță de porumb. Și chiar a câș
tigat mult pentru că și-a des
fășurat activitatea pe raza a 
trei județe, iar un singur sac 
de porumb a fost vândut cu 
1,5 milioane lei. Păgubită în 
acest caz nu este doar firma 
Pioneer, cea care s-a trezit cu 
sămânța falsificată, ci și zeci 
de țărani care au cumpărat

sămânță Pioneer din Pui sau 
Baia de Criș. „Falsă sămânță 
Pioneer a răsărit doar în pro
porție de 20% și am aflat că 
mai sunt câțiva saci de astfel 
de sămânță în Gurasada. Am 
fost la țărani acasă și, veri
ficând ambalajul și eticheta, 
am descoperit imediat că este 
vorba despre un fals”, afirmă 
loan Dărăbanț, reprezentantul 
firmei în județ, /p.3

Sătul de viață
Deva (M.T.) - Un băr

bat de 59 de ani din Deva 
a fost găsit spânzurat în 
propria-i casă. Ion B. su
ferea de mai multă vre
me de semiparalizie. Băr
batul și-a trimis ieri, so
ția și fiul la cumpărături, 
iar când cei doi s-au în
tors acasă, l-au găsit 
spânzurat de o grindă.

Proiectil pe malul Mureșului
■ Un proiectil din al 
Doilea Război Mondial 
a fost găsit pe malul 
Mureșului, în Simeria.

Deva (M.T.) - Un proiectil 
din al Doilea Război Mondial 
a fost găsit de un localnic din 
Simeria, pe malul stâng al râ
ului Mureș, în apropierea sta
ției de decantare a apei. Băr
batul a anunțat Poliția Orașu
lui Simeria, care s-a deplasat 
la fața locului și a asigurat 
paza acestuia.

între timp a fost anunțat și 
Inspectoratul pentru Situații

de Urgență (ISU) „Iancu de 
Hunedoara”, care a ridicat 
proiectilul de pe malul apei.

Specialiști din cadrul In
spectoratului pentru Situații 
de Urgență a constatat că este 
vorba de o lovitură de arun
cător. Proiectilul, provenit 
din cel de-al Doilea Război 
Mondial, avea calibrul de 120 
milimetri, iar focosul era 
montat. Potrivit reprezentan
ților ISU, exista posibilitatea 
ca, în cazul unui șoc, proiecti
lul să explodeze.

Echipa prezentă la fața lo
cului a ridicat proiectilul, ur
mând ca acesta să fie detonat.

expoziție de artă plastică a fost vernisată ieri 
la Galeria de Artă „Forma” din Deva. Inedită pentru ge
neroasa etalare a valențelor plasticii românești și prin 
numele "artiștilor expozanți - unii foarte renumiți - ex
poziția a fost apreciată de toți cei prezenți la vernisaj. IpJl

(Foto: Sanda Botanici u)
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• Atac, Un dispozitiv incendiar artizanal de 
slabă putere a explodat în noaptea de mier
curi spre joi, în fața Ministerului elen al 
Muncii din centrul Atenei, înregistrându-se 
pagube materiale minore, a informat o 
sursă din poliție.

• O nouă brigadă. Gruparea iordanianului 
Abu Mussab al-Zarqawi, liderul al-Qaida în 
Irak, a anunțat crearea unei Brigăzi a marti
rilor, potrivit unei înregistrări audio difuzată 
miercuri, pe un site Internet utilizat de orga
nizație.

Discuții
București (MF) - Pre- 1 

mierul Călin Popescu 
Tăriceanu, aflat la Ber- i 
lin, se va întâlni cu can- j 
celarul Gerhard Schro- j 
der, cu președintele Uni- i 
unii Creștin Democrate, 
Angela Merkel, precum î 
și cu membrii fracțiunii 
liberale din Bundestag.

Dezamăgit
Washington (MF) - Se

cretarul american al A- I 
părării, Donald Rums- i 
feld, a respins cu vehe- : 
mență criticile referitoa- i 
re la condițiile de deten- i 
ție de la baza militară i 
Guantanamo Bay, com- j 
parată recent intr-un ra- i 
port al organizației Am
nesty International cu i 
un gulag, precizând că 
foarte puțini soldați a- i 
mericani au maltratat ; 
deținuți. „Nici o armată 
din lume nu a făcut mai 
multe eforturi decât ar
mata ameri
cană pentru 
eliberarea 
unor 
străini”, > 
a de
clarat 
Rums- 
feld. j

sel (Foto: EPA) j

Propunere ! 
Vlena (MF) - Cance
larul austriac, Wolf- i
gang Schussel, a pro- j
pus din nou organi- i
zarea unui referen- i
dum la nivel euro- i
pean pe temă Con- ț
stituției europene, i
după respingerea do- i
cumentului de către i
Franța și Olanda. i
Schussel le recoman- i
dă liderilor europeni i
să discute despre or- , i 
ganizarea unui refe- i
rendum cu ocazia i
summitului european i
care se va desfășura i
în iunie la Bruxelles. i
Un acord de princi- i
piu al liderilor euro- i
peni ar permite ime- i
diat organizarea unei i
conferințe intergyver- i:
namentale, în cufsul ii»
căreia ar putea fi de- j.
cisă baza legală a u- i
nei asemenea proce- i
duri. i

Eforturi întru securitate
Vladivostok (MF) - China, India și Rusia 

vor să colaboreze pentru crearea stabilității 
și asigurarea energiei electrice în regiune, 
au declarat, ieri, miniștrii de Externe ai ce
lor trei țări, la începutul unei reuniuni la 
Vladivostok.

Cele trei țări au început discuțiile trila
terale cu câțiva ani în urmă, dar reuniunea 
de la Vladivostok este prima care se organi
zează în afara unui forum internațional.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lav
rov, s-a întâlnit, miercuri, cu omologul său 
chinez, Li Zhaoxing, și cei doi s-au anga
jat să lupte împreună împotriva „destabili
zării” Asiei centrale, în condițiile recente
lor tulburări din Kîrgîzstan și Uzbekistan.

China și India, țări aflate în plină dezvol
tare economică și demografică, încearcă să 
obțină accesul la vastele resurse de gaz și 
petrol ale Rusiei, mai ales din partea asia
tică a acesteia.

Ziarist mort Un cunoscut ziarist liba
nez antisirian a murit, ieri, în explozia unei 
bombe, în timp ce încerca să își pornească 
mașina, într-un cartier din Beirut. Samir 
Qaseer a fost reporter al ziarului An-Nahar.

Vom primi cartonaș galben

Wolfgang Schus-

■ Olli Rehn: Avertis
mentele CE reprezintă 
cartonașe galbene pen
tru România și Bulgaria.

Bruxelles (MF) - Avertis
mentele pe care le va adresa 
Comisia Europeană României 
și Bulgariei, la summitul UE 
din 16-17 iunie, reprezintă 
cartonașe galbene pentru cele 
două țări, a declarat, ieri, co
misarul european pentru Ex
tindere, Olli Rehn.

Rehn și-a exprimat speran
ța că avertismentele vor fi 
tratate cu seriozitate de cele 
două țări, dat fiind climatul 
politic din Europa. El a făcut

Construcția europeană este blocată
■ După respingerea 
Constituției UE în Franța 
și Olanda, în Uniune se 
așteaptă o criză.

Bruxelles (MF) - Construc
ția europeană se va confrun
ta cu o criză fără precedent 
după respingerea Constituției 
UE în Franța și Olanda, iar 
variantele de relansare par 
ipotetice pe termen scurt, în 
condițiile situației politice de
licate din mai multe state im
portante din UE.

După ce aproape 55 la sută 
dintre francezi au votat împo

în Kirkuk, explozia unei mașini-capcană a ucis un copil (Foto: epa)

O nouă tranșă de deținuți eliberați
■ Guvernul lui Ariei 
Sharon a aprobat elibe
rarea a circa 400 de 
deținuți palestinieni.

Ierusalim (MF) - Israelul a 
început, ieri dimineață, elibe
rarea unui grup de 405 deți
nuți palestinieni, a anunțat 
un purtător de cuvânt al ad
ministrației penitenciarelor.

Duminică, Guvernul lui A- 
riel Sharon a aprobat elibera
rea a circa 400 de deținuți pa
lestinieni, nici unul nefiind 
implicat în atacuri mortale.

Premierul și-a asumat an
gajamentul, la 8 februarie, de 
a elibera 900 de deținuți pales
tinieni din totalul de circa 
șapte mii. 

astfel referire la respingerea 
Constituției UE la referendu- 
murile din Franța și Olanda, 
pe fondul întrebărilor și îngri
jorării alegătorilor în legătură 
cu extinderea UE.

Hotărârea României și a 
Bulgariei trebuie să fie în
dreptată în întregime spre re
forme, pentru a evita activa
rea clauzelor de salvgardare, 
care ar putea determina amâ
narea cu un an a aderării la 
UE, a adăugat Rehn.
Șapte domenii

El a precizat că avertismen
tele care vor fi transmise Ro
mâniei vizează șapte domenii, 
iar cele adresate Bulgariei, 

triva Constituției, olandezii 
au respins textul în proporție 
de 63 la sută.

Alegerile legislative antici
pate din septembrie, din Ger
mania, cele din Italia, care 
vor avea loc în 2006, și scruti
nul prezidențial francez din 
2007, dar și alte alegeri care 
vor avea loc în noile state 
membre (Polonia, Cehia), ofe
ră puține perspective pentru 
relansarea mașinii comunita
re, au apreciat experții.

Experții și diplomații sunt 
de acord că nu poate fi vorba 
despre o renegociere a Consti
tuției și nici nu au în vedere

Un prim grup de 500 de de
ținuți a fost eliberat la 21 fe
bruarie, celelalte acțiuni de 
acest gen fiind însă blocate 
după un atentat sinucigaș co
mis la Tel Aviv de Jihadul 
Islamic, la 25 februarie, soldat 
cu cinci morți.

Noile eliberări au fost pre
zentate de postul militar de 
radio israelian drept un gest 
menit să consolideze poziția 
lui Sharon și să-i mulțumeas
că pe americani, care exercită 
presiuni asupra Israelului să-l 
susțină pe liderul palestinian.

Președintele comisiei parla
mentare pentru Apărare și A- 
faceri Externe, Yuval Steinitz, 
a denunțat eliberarea deținu
ților palestinieni.

El s-a referit la arestarea a 

cinci domenii.
în ceea ce privește Româ

nia, Bucureștiul trebuie să 
continue reforma sistemului 
judiciar, precum și a poliției, 
și să intensifice lupta împotri
va corupției, cu cazuri con
crete de urmărit, și să își con
solideze capacitățile în dome
niul concurenței, a declarat 
Rehn.

La rândul său, Bulgaria tre
buie să își reformeze sistemul 
judiciar, să asigure indepen
dența judecătorilor și să com
bată corupția.

Comisarul european pentru 
Extindere a anunțat, ieri, la 
Bruxelles, că Executivul euro
pean va transmite foarte cu- 

o aplicare a punctelor mai 
micî din text, adică a ceea ce 
mai poate fi salvat.

Autoritățile de la Bruxelles 
consideră nerealistă speranța 
președinției luxemburgheze a 
UE de a ajunge la un acord 
cu privire la viitorul buget 
european pentru perioada 
2007-2013, la summitul care va 
avea loc la 16 și 17 iunie, mai 
ales având în vedere campa
nia electorală din Germania.

Italia a făcut situația și mai 
dificilă, avertizând că va face 
uz de dreptul său de veto în 
privința oricărui acord care 
ar reduce subsidiile sale.

Trei atentate în Irak
M Atacurile sinucigașe 
comise în nordul Bag- 
daduluhs-au soldat cu 
T4'morți și 54 de răniți.

Tuz Khormatu (MF) - Trei 
atentate sinucigașe comise 
ieri, în orașe diferite situate 
la nord de Bagdad, s-au soldat 
cu 14 morți, printre care un 
responsabil local, și cu 54 de 
răniți, relatează AFP.

Bilanțul celui mai sângeros 
atentat, comis la Tuz Khor
matu, la 180 de kilometri nord 
de Bagdad, este de nouă morți 
și 38 de răniți, a declarat un 
medic de la spitalul local.

Ultimul bilanț ăl poliției e- 
ra de opt morți și 28 de răniți. 
Atacul a devastat restauran
tul Bagdad, ieri, la Oră la care 
se servea micul dejun.

Gărzile vicepremierului Roj 
Shawees se aflau în restau
rant în momentul atacului.

Bucurie printre rudele și prietenii deținuților palestinieni eliberați 
de către Israel (Foto, epa)

cinci palestinieni din Jihadul 
Islamic, care ar fi implicați în

Comisarui european pent 
Extindere, Olli Rehn (Foto: e

rând scrisori de avertisme 
României și Bulgariei, int 
când întârzierile înregistra 
în pregătirile de aderare 
UE.

Operațiune 
încheiată

Seul (MF) - Coreea de 
Nord a anunțat, ieri, în
cheierea definitivă a o- 
perațiunilor de căutare a 
rămășițelor pământești 
ale militarilor americani 
dispăruți în timpul răz
boiului din Coreea (1950- 
1953), după ce și SUA au 
suspendat temporar ope
rațiunile, din motive po
litice. Din 1996, armata 
americană a efectuat 33 
de misiuni în Coreea de 
Nord pentru a găsi ră
mășițele militarilor săi.

Una dintre ele, Hassan Man 
sur, figurează printre morți 
iar alte șase, printre răniți.

în acest oraș, cu populație 
formată din arabi, kurzi ș: 
turcomani, au fost comise re 
cent două atentate.

Ultimul s-a înregistrat la 2£ 
mai și s-a soldat cu doi morți, 
Cinci persoane au murit în 
primul atac, comis la 23 mai.

La Baaquba, vicepreședin
tele Consiliului provinciei 
Diyala, Hussein Aluan al-Ta- 
mimi, și trei dintre gărzile s 
le de corp au fost uciși în 
tr-un atac sinucigaș.

Un alt atentat, comis de un 
terorist aflat la bordul unei 
mașini-capcană s-a înregistrat 
o oră mai târziu, în orașul 
Kirkuk.

Un copil de patru ani a fost 
ucis și alți 11 civili au fost 
răniți în atentatul comis la 
intrarea în sediul unei com
panii petroliere.

organizarea unui dublu aten
tat sinucigaș la Ierusalim.
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• BCR se privatizează. Anunțul de privati
zare a Băncii Comerciale Române va fi publi
cat săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut 
ieri de către Gabriel Zbîrcea, președintele 
Autorității pentru Valorificarea Activelor Sta
tului. (C.P.)

Nu mai e președinte!

Ne dăm huța cu 
telecabinuțal?
Daniel I. Iancu__________
daniel.iancu@informniedia.rc

Mult a mai așteptat deveanu' de rând să 
se plimbe cu mașinăria minune a "pri- 
marelui" și să poată vedea pietroaiele de pe 

dealul ce stă să i se dărâme-n creștet. Că eu 
unu' sunt destul de curios câți dintre con
cetățenii lui Mircia și-au tocit tocurile ori și- 
au scâlciat bombeurile până acum, ca să se 
zgâiască mai de-aproape la bolovani și să-și 
odihnească făpturile ostenite pe ei. Ori chiar 
numai să-și scrijelească ușurel numele pe 
unde mai găsea vreun loc...

Vreo doi ani s-a chinuit edilul și s-a 
războit cu toți și toate. Și-n cele din 
urmă se pare că i-a izbutit isprava. Da' la 

câte promisiuni de inaugurări (și chiar inau
gurări „pe bune") au fost, am devenit de-a 
dreptul sceptic c-o să mai apuc vreodată cli
pa să mă cocoț în cutia de sticlă de unde, tot 
dându-mă huța, să pot admira în voie 
gunoaiele de la marginea Devei. Da' acum 
faptul pare să fie împlinit și cu mâna pe

I inimă primarul ne promite că, gata, s-a termi
nat cu timpurile medievale și cu excursiunile 
demodate pe propriile noastre picioare. Cum 
la fel s-a sfârșit și cu inaugurările. Adică, toc
mai azi s-o mâniat pe cârcotașii care-1 tot 
trăgeau de mânecă și-l întrebau de telecabină 
și chiar la mal nu mai vrea „pamblică" trico
loră pe care s-o sfâșie cu foarfecă. Că doar s- 
or mai ivi ele alte ocazii!

■ Jurca a declarat că 
nu mai dorește funcții 
de conducere în cadrul 
cooperațiilor.

Daniel I. Iancu_____________
daniel.iancu@infornimedia.ro

Deva - Acuzat de majori
tatea președinților celor 11 
cooperații de consum din 
județ de nereguli în activi
tate, Nicolae Jurca ne-a 
declarat ieri că toate 
nemulțumirile colegilor lui 
sunt neîntemeiate. Astfel, atât 
problema imobilelor Intabu
late pe FEDERALCOOP, cât 
și cea a înlocuirii din funcția 
de președinte sunt rezolvate

în opinia lui Jurca. „A fost 
constituită deja noua coope
rativă de grad I - FEDERAL
COOP în al cărui activ nu fi
gurează cele 31 de clădiri 
intabulate. Ele se regăsesc 
doar pe o listă anexă și vor 
fi transferate cooperațiilor în 
momentul în care se va găsi 
o soluție corespunzătoare și 
din punct de vedere contabil, 
în ceea ce privește cealaltă 
nemulțumire, eu i-am anunțat 
la ultima adunare că oricum 
nu mai doresc să candidez 
pentru funcția de președinte 
al Uniunii cooperativelor de 
consum și am renunțat chiar 
și la conducerea FEDERĂL- 
COOP-ului”, a afirmat ieri 
Nicolae Jurca.

Vasile Duma, președintele 
Cooperației din Brad, ne-a 
declarat că îi pare rău de 
Nicolae Jurca.
„E un om negativist”

„A crezut că el e cel mai 
deștept. Abia în timp ce noi 
ne aflam în redacție la 
Cuvântul Liber, pentru a 
scăpa de probleme, el a con
vocat ședința Consiliului de 
Administrație pentru 7 iunie; 
altfel nu o făcea; Nu-și dă sea
ma că a greșit. însă nimic nu 
mai depinde de el, pentru că 
în ședința de constituire a 
noii cooperative de grad I el 
nu a mai fost ales nici măcar 
delegat pentru Uniune, astfel 
încât nu mai poate fi ales

ACTUALITATE /JI

Nicolae Jurca (Foto:Traian Manuț 

președinte”, a spus Vasile 
Duma.

în județ _ _ _
M 7 Ilia - Jătărăștf - Săcămaș 
DJ 687 Hunedoara - Teliuc

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Str. Horea 
- Str. Mihai Eminescu - Șoimuș - Sântuhalm.

de Teatrul Dramatic din Deva 
în cadrul turneului derulat în județ.

(Foto: Traian Mânu)

i Reboffipecflva săptămânii
vineri, 27 mai I’ Patronul motelu- 

------- -------------------------“------ lui Vila Dorr vrea 
să înființeze o asociație a victimelor lui 
Dan Vasile.

vineri, 27 mai

sâmbătă, 28 mai I - Un tânăr de 20 
~ ani, din Lupeni s-a 

electrocutat în timp ce încerca să fure 
cablu din incinta fostei Uzine de Preparare 
a Cărbunelui Lupeni.

luni, 30 mai j ’ Un Pazn'c de la 
------------------------------------- 1 Mitall Steel a fost 
prinș în flagrant după ce a primit mită de 
la un grup de hoți de fier vechi.

marți, 31 mai
j - Hoții de fier vechi
J au lăsat 4 orașe

fără Internet, telefonie și cablu TV.
- Un grup de 9 traficanți de aur a fost 
reținut la Deva în urma unei acțiuni 
descinse de procurori ai Curții de Apel 
Alba lulia și ofițeri de poliție.

Neacordarea priorității duce întotdeauna la acci
dente care uneori se soldează cu victime. Serviciul Cir
culație al II ’J Hunedoara recomandă conducătorilor 
auto vigilență. (FotoTraian Mânu)

Falsificatorul a fost reținut
Deva (L.L.) - Produsul ori

ginal are câteva elemente de 
siguranță care nu se regăseau 
pe etichetele și ambalajul 
porumbului falsificat, toți 
sacii falsificați având aceeași 
serie și număr.
Țăranii cu paguba

„Calitatea și mărimea boa
belor de porumb nu se ridică 
la standardele impuse de fir
ma noastră”, susține loan 
Dărăbanț. Deși făptașul a fost

Etichetă produs original

prins, agricultorii păgubiți 
trebuie să facă plângere 
împotriva acestuia pentru a fi 
despăgubiți. Temerea că 
țăranilor le va fi închisă gura 
prin plata unor despăgubiri 
tocmai de către cei care au 
facilitat vinderea acestei 
sămânțe există, dar cei 
păgubiți nu trebuie să uite că 
dacă nu îl vor chema în jude
cată anul acesta, s-ar putea ca 
anul viitor păgubiții să fie 
mult mai mulți.

/hm

PR39D81
SOWN Beat* 
CamsnitM

TîWl cv M*»”- >3 F'ă
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închis: Ianuarie 2005
Etichetă produs falsificat

Prietenii copiilor respinși de societate
■ Zece liceeni din 
Petriia aduc zi de zi 
bucurie în sufletul copi
ilor seropozitivi.

Loredana Leah_______________
loreda na,leah@informmedia.ro

Petriia - Am văzut copii 
infestați cu virusul HIV feri
ciți. Voluntarii din cadrul 
Asociației „Noua Speranță” 
din Petriia sunt prietenii și 
colegii lor de joacă, fotbalul 
fiind sportul preferat de toți. 
„Când am demarat activitatea 
Asociației am mers prin licee 
pentru a vorbi despre pro
blemele de adaptare cu care 
se confruntă copiii seropozi
tivi. Câțiva liceeni s-au ofe-rit 
să vină și să petreacă săp

tămânal un număr de ore în 
compania copiilor. Mă bucur 
că îi acceptă, dar bucuria cea 
mai mare se citește în ochii 
copilașilor care au cea mai 
mare nevoie de afecțiune”, 
susține președinta Asociației, 
Dorina Ignaț, mamă de copil 
seropozitiv.

Alexandru Balint are 17 ani 
și este unul dintre voluntarii 
Asociației.
Prietenii noștri

Pentru spectacolul-concurs 
din 1 Iunie, Alex a fost DJ- 
ul. „Vin aici și stau cu ei 
câteva ore. Chiar și numai

Ramona Dobrică Alexandru Balint

acest mic gest al meu și al 
colegilor mei voluntari, îi 
ajută să-și îmbunătățească 
părerea care o au despre ei, 
iar acest lucru este cel mai 
important. Nimeni nu are 
dreptul să-i privească în mod 
diferit pentru că nu ei sunt 
vinovați pentru ceea ce li s-a 
întâmplat”, spune Alex.

Copiii de la Asociație be
neficiază de pregătire supli
mentară la limba română din 
partea profesoarei Ramona 
Dobrică. Tot profesoara de 
română este și sufletul 
oricărui spectacol.

Ea se ocupă până la cele 
mai mici amănunte de mod
ul de organizare, dar și de 
modul cum evoluează pe 
scenă micii protagoniști ai 
spectacolului.

Utile sătenilor
Bucureșci (V.R.) - De apro

ximativ o lună de zile sătenii 
din Bucureșci au posibilitatea 
să afle noutăți din toată 
lumea prin intermediul tele
viziunii prin cablu. Primarul 
comunei, Constantin Macro- 
din, ne-a spus că aproximativ 
80 de familii beneficiază de 
serviciile televiziunii prin 
cablu și urmează să se 
extindă și în satele aparțină
toare. Bucureșcenii prind 
prin cablu 19 programe.

Tot în folosul localnicilor, 
de la 1 iunie s-a deschis o far
macie umană. Ea este 
găzduită de una din clădirile 
Primăriei Bucureșci. Acum 
oamenii locului nu mai sunt 
nevoiți să se deplaseze pe dis
tanțe lungi ca să-și procure 
medicamentele de care au 
nevoie. Ambele servicii sunt 
utile pentru sătenii comunei 
Bucureșci, care se bucură că 
în sfârșit pot cunoaște aceste

Trafic cu bilete de
odihnă și tratament

Petroșani (I.J.) - Aproape 
100 de mineri din cadrul 
CNH Petroșani au fost 
sancționați cu 10% din sa
larii de conducerea insti
tuției după ce membrii Cor
pului de Control au deter
minat că vânduseră biletele 
de odihnă subvenționate. 
Nici o parte din agențiile 
de turism cu care a lucrat 
în trecut CNH-ul n-au stat

Daniel Surulescu

ușă de biserică și au fost 
sancționate de controlori.

Ca urmare, noua con
ducere a luat decizia ca 
pentru biletele de odihnă să 
nu se mai facă nici un fel 
de licitații.

„Acceptăm să lucrăm cu 
orice firmă de turism care 
acceptă ca plată compen
sații pe care noi le putem 
furniza. Bugetul alocat 
celor 5.500 de mineri anga
jați doar pentru biletele de 
odihnă este de 60 de mi
liarde de lei.

Pentru fiecare miner 
CNH plătește 10,4 milioane 
de lei, urmând ca încă 20% 
din valoarea biletului să fie 
plătită de ortaci”, spunea 
Daniel Surulescu, direc
torul CNH Petroșani.
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1922 - A murit Duiliu Zamfirescu, scriitor, autorul primu
lui roman-ciclu din literatura română („Viața la țară"; 
„Tănase Scatiu", „în război" etc.) (n. 30.10.1858)

1899 - A murit, la Viena, Johann Strauss (fiul), compo
zitor de muzică de dans și operetă, considerat „regele 

» valsului" (n. 25.10.1825)

1924 - A murit Franz Kafka, scriitor ceh de expresie 
„ germană („în colonia penitenciară", „Procesul", „Castelul")

(n. 3.07.1883)

1875 - A murit compozitorul francez Georges Bizet 
| (operele: „Carmen", „Pescuitorii de perle”) (n. 25.10.1838)

2001 - A murit Anthony Quinn, unul dintre cei mai mari 
actori („La Strada", „Zorba grecul") (n. 21.04.1915)

*

Culoare și mesaj
Deva (V.R.) - Pe lângă numărul foarte 

mare de lucrări primite, alte caracteristici 
ale concursului organizat de ziarul nostru 

’ de 1 Iunie sunt: explozia de culoare, 
realizarea îngrijită, mesajul explicit sau 
implicit al desenelor. Expoziția cu selecțiuni 
din desenele primite va fi deschisă la se
diul redacției până în 7 iunie (inclusiv), dată 

< după care cei care doresc își pot recupera 
lucrările. Pentru toate unitățile școlare ai 
căror elevi sau preșcolari au participat la 

' concurs avem diplome de participare și 
/ scrisori de mulțumire, pe care le invităm 
» să și le ridice.

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan___________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Cart. Gojdu, bl. K1; B1; B6; A6, sc. I, II, III,
IV; Al, sc. I, II, III, IV; Cl; AB5; A5, sc. I, II, III, IV; C2; 
K3; A2; K2

Str. Liliacului, bl. 21, sc. C; SC Andreiaș 
> SRL; SC Daniele; SC Jaquement; SC Savrom Mulage; SC 

Urban Construct
Str. Rândunicii; Calea Zarandului, Suc. 

Gaz Deva; SC Micin; SC Everest
Str. Progresului, bl. C, sc. A, B, C, D

Apă__________________ _____________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Bd. 22 Decembrie (de la Arcul de triumf 
până la Str. Spitalului), afectează P.T. 9, 40, 40A, 44

Str. Liliacului
Al. Salcâmilor, bl. 31 A
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21 mart.-20 apr.

Nu reușiți să țineți totul sub control și nici nu trebuie. Nu 
strică să dați puțină libertate și independență soțului și 
copiilor.

21 apr.-20 mai

Aveți un surplus de energie. Ar fi bine să-l folosiți pentru 
a vă ajuta aproapele, căci e posibil ca cineva să aibă nevoie 
de dv.

21 mai-20 iun.

Cineva din anturaj pare că vă caută ceartă. Deși e bine să 
evitați un conflict deschis, nu e recomandat să vă prefaceți 
că nu vă afectează.

21 iun.-20 iul.

SI mică variație în sfera relațiilor sentimentale vă descrețește 
fruntea. Un prieten se oferă să vă ajute într-o problemă 
deosebită.

21 iul.-20 aug.

Premonițiile sunt esențiale pentru dv. Aveți puterea să 
depășiți oboseala. Dar la capitolul finanțe lucrurile merg 
aproape strună.

21 aug.-20 sept.

E posibil să cheltuiți o sumă de bani, pentru probleme de 
sănătate. Ar fi bine să manifestați mai multă fermitate în 
decizii.

21 sept.-20 oct.

E necesar să vă supravegheați cu atenție reacțiile, ca să nu 
intrați în conflict cu toată lumea. Sunteți supus la con
strângeri streșante.

21 oct.-20 nov.

Aveți tendința spre impulsivitate. Primiți o sumă de bani. 
E posibil să aveți discuții cu partenerul de viață oespre des
tinația banilor.

21 nov.-20 dec.

St

■{ 
I
I

I

I

Soluția integrantei din numărul 

precedent: C - B - CUM - LAMAIE 

-AC - NUCA - URA - STRA - CA

- I - AA - PO - AS - OL - BANANA

- UMĂR - CI - APA - ALUNA - E

- NS - IZ - C - RADIA - AUR - NA

- GUTUI - MARAR - NICI - CANIȘ

- SALA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă ca dă 212225
Dispecerat Electrica______ 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe  112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție y 955

O.J.P.C. HD 214971

Simțiți nevoia să vă sfătuiți cu cineva apropiat. Primiți multe 
sfaturi și trebuie să-l alegeți pe cel potrivit. Un telefon vă 
face viața... romantică.

21 dec.-20 an,

E posibil să vi se ofere un nou loc de muncă, bine plătit, 
cu șanse de avansare. Feriți-vă de invidii sau răutăți din 
partea colegilor.

21 ian.-20 febr.

Sunteți influențat negativ de cineva de sex opus. Detașați- 
vă dacă vreți să vă fie mai bine. Nu dați vina pe alții pen
tru o problemă declanșată de dv.

21 febr.-20 mart.

\/ă simțiți în formă, aveți șanse de reușită pe toate pla
nurile. Tendința dv spre capricii poate duce la răcirea 
relațiilor cu persoana iubită.
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7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

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

101» Avanpremieră 
10:10 Viața cu
0 Bonnie

11.*00  Portul miracolelor 
11:55 Euro - Dispecer 
12:00 Garantat 100% 
13:00 Vile și palate
□ celebre

13:30 Desene animate: Famil
ia lepurilă

14:00 Jurnal TVR 
1430 Teleshopping 
15:00 Tribuna partidelor par

lamentare
15:30 România politică 
16:00 Cinci băieți după o fată 

ra (comedie romatică, 
SUA, 2001) Cu: James 
Lance Bass, Joey 
Fatone, Emmanuelle 
Chriqui, GO.

17:35 Interes 
general

1830 Știrea zilei 
191X) Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:15 Surprize, suprize Cu 
Andreea Marin

23:00 Jurnalul TVR Sport. 
Meteo

2330 Barry Lyndon
0 (aventuri, Marea Bri

tanic, 1975) Cu: Ryan 
O'Neal, Marisa Beren
son, Patrick Magee, 
Hardy Kruger. Regia 
Stanley Kubrick. In fas
tuosul secol al XVIII-lea, 
tânărul irlandez Red
mond Barry este hotărât 
să devină nobil. Se înro
lează în armata engle
ză, luptă în războiul de 
șapte ani, dezertează de 
la englezi, se alătură 
prusacilor, e promovat 
și protejat de un cav
aler.

2:45 Jurnalul TVR Sport 
Meteo (reluare) 

3:50 Diavolija (reluare, 
14 comedie neagră, SUA 

1990)

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

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

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

Morrow, Laureen Bell, 
Doiig Davidson 

10:15 0 nouă
S viață 

11:15 Zâmbete 
ÎPtr-o pastilă 

12:15 La Bloc 
13:00 Știrile PRO TV 
13:45 De râsul
0 lumii 

14:15 Monstrul din Loch
H Ness (aventuri, Marea 

Britanie, 1995) Cu: Ted 
Danson, Joely.

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

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

17:00 Știrile PRO TV 
17:45 Teo

Cu Teo Trandafir 
19:00 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

20:30 Martor incomod
O (acțiune, SUA, 1996) 

Cu: Steven Seagal, 
Keenen Ivory Wayans, 
Bob Gunton, Brian Cox, 
Michelle Johnson. Doi 
polițiști care nu au mai 
nimic în comun ajung 
să lucreze împreună 
pentru a da de urna 
unui criminal psihopat. 

22:25 Miss Playboy Roma
nia 2005

22.. î Mai presus
0 de frică (thriller, SUA, 

1999) Cu: Mackenzie 
Astin, Todd Field, Dina 
Meyer, Natasha Greg
son Wagner, Michael 
Flynn.

0:50 Omul care 
aduce cartea

Id» Știrile PRO TV (reluare) 
2:00 Monstrul din Loch 
14 Ness (aventuri, Marea 

Britanie, 1995)
4.-00 Promotor

630 în gura presei 
7:00 Obervator Sport Cu: 

Sanda Nicola
8:00 Canalul de știri 

: 10:00 în gura presei 
10:30 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 

: 1230 Aproape perfectă 
13:00 Observator 
13:45 Tăcerea Nordului

H (dramă, Canda, 1981) 
Cu: Ellen Burtyn, Tom 
Skerritt, Gordon Pinsent, 
Jennifer McKinney. 
Adaptarea cărții lui 
Olive Frederickson în 
care autoarea își 
povestește viața trăită 
alături de Walter Ream
er în sălbăticia Canadei 
de la începutl secolului 
XX. Oamenii luptă nu 
numai cu fiarele ci și cu 
proprii semeni.

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

Edoardo Costa 
17:45 9595-Teînvață ce să 

fad
19:00 Observator

70:30 Lupta vieții (dramă,
P India, 1995) Cu: Salman 

Khan, Atul Agnihori, 
Sudesh Berry, Pooja 
Dadwal. Hawaldar 
găsește un nou născut 
într-un șanț din 
Kamathipura, un cartier 
rău famat din Bombay. 
O prostituată dă naștere 
unui copil și apelează la 
Hawaldar ca să-l 
recunoască. însă soția 
lui nu acceptă și-l 
părăsește. Hawaldar 
adoptă copilul găsit și-i 
pune numele Ajay în 
timp ce copilul prostitu
atei este numit Shlok. 

23:45 Străina (thriller, SUA,
'■*  1995)
130 Concurs interactiv 
230 Observator 
3:15 Stagiarii 
3:45 Vrvere (reluare) 
430 9595 - Te învață ce să 

fad (reluare)

5:00 Poveștiri 
adevărate 
(reluare)

5:30 Jesus
0 (reluare)

7:00 Culoarea 
0 păcatului

8:15 Te voi învăța 
O să iubești

9:15 Mama
0vilregă

(reluare)
11:15 Totul despre 
0 Camila

13:15 îngerul
0 nopții

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

de Acasă
17:30 Poveștiri 

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

18:00 Rețeta 
de acasă

18:10 Luna 
19:15 Te voi învăță

0 să iubești

20:15 Numai iubirea
2130 Ciocolată cu piper Cu:
0 Murilo Benicio, Mariana 

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

23.30 Culoarea păcatului 
030 Răzbunarea Cu:
0 Gabriela Spanie, Jose 

Ângel Llamas, Katherine 
Siachoque, Orlando 
Miguel. Pedro Rendon 
Cu 25 de ani în urriiă o 
tragedie a marcat viața 
Helenei Fontana 
(Maria Helena Doering), 
a cărei fiica nou născută 
a fost declarată 
moartă.Helena, devenită 
o femeie matură, crede 
că a găsit din nou feri
cirea

1:30 Poveștiri adevărate 
2:00 Ciocolată cu piper 
4:00 Muzica de Acasă 
445 Re(eta de acasă

7:00 Sărută-mă, 
g prostule!

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

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

1130 Cinci minute 
de cultură 

11:45 Pasiuni 
1235 EURO

Dispecer
12:40 Cum se judecă în 
0 Queens

13:30 Teleshopping
14:00 Tenis: Openul 

Franței la Rolan Gains. 
Semifinalele masculine 
(live)

17:55 EURO Dispecer
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cinci minute 

de cultură
18.30 Auto Club 
19:00 Soția lui 

Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond 
2030 Anthony Quinn, 

g amintiri dintr-o viață (d)
Fiind unul dintre 
ultimele documentare 
care-l au în centru pe 
strălucitul Anthony 
Quinn

21:30 Jurnalul TVR
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 D'ale Iu1 Mitică Prezintă 

Mitică Popescu. Din pro
gram: în comuna Do- 
brosloveni, județul Olt, 
cetățenii sunt căleați sis
tematic de hoți. In fața 
lor Poliția este neputin
cioasă, ba mai mult doi 
dintre cei trei polițiști au 
fost scoși la pensie

23:15 Concert Tina Turner 
0:45 Dragul de Raymond 
0(r)

2:15 Soția lui Lorenzo
3.05 Anthony Quinn, 
□ amintiri dintr-o viată

7:00 Teleshopping 
730 Levintza 

prezintă 
7:55 Sport cu 

Florentina
8:00 Teleshopping 
830 Sunset 
0 Beach

930 Dragoste 
0și putere 

10:00 KenskyShow 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica Prezintă Mono- 

ca Puiu
12:00 Sport, dietă 

și o vedetă
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la

greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:25 Dragoste și putere 
16:15 Vedete la mătură 
17:10 Camera 

de râs
17.30 Momente cu 

g Stan Hooper Primul 
episod

18:00 Focus 
19:00 Viața la 

extrem

20:00 Vino mamă să mă vezi 
21:00 Vindecări miraculoase 
22:00 Un polițist coiupt

.(dramă, SUA, 1992) Cu: 
Harvey Keitel, Brian 
McElroy, Peggy Gorm
ley. Un locotenent de 
poliție (Harvey Keitel) 
este interesat să își sat
isfacă propriile-i vicii, în 
detrimentul investi
gațiilor pe care ar trebui 
să le facă. El a acumu
lat o datorie imensă la 
pariuri și continuă să 
dubleze miza, în sper
anța că va câștiga și își 
va recupera banii.

0:15 Stăpâna pasiunii (hor- 
, rar, SUA, 1998) Cu: Eva 

Bell, Brian Benbenek, 
Michael Boisvert, Shelly 
Campbell

2:00 Focus 
3.-00 Bani la greu 
41» Clubul 

de noame

6:00 Clubul de bowling 
0 (Comedie, Australia, 

2002) Cu: Bill Hunter, 
Lois Ramsey

735 Hollywood: Necenzurat 
Ep. 4 ■ Jean-Claude Van 
Damme

8:10 Bibliotecara și fermierul
HțRomantic, Suedia, 

2002) Cu: Elisabeth 
Carlsson 

9:45 Mafial (Comedie, SUA, 
1998) Cu: Lloyd Bridges, 
Billy Burke 

11:15 Vacanță to Arizona 
0 (Aventuri, SUA, 2003) 

, 13:00 Back Home (Dramă, 
0 Marea Britanie, 2001) 

14:45 Hollywood: Necenzurat 
Ep. 6 -Jim Carrey 

15:15 în familie (Comedie, 
ta SUA, 2003) Cu: Michael 

Douglas, Kirk Douglas 
17:05 Joey Ep. 15 - Joey și 

asistentul 
17:35 Vedere de ansamblu 

(Dramă, SUA 2003) 
19:30 Cinema, dnema, cine

ma Ep. 23 
20:00 Kontroll (Thriller, 
0 Ungaria, 2003) 

21:50 Sunt spion (Acțiune,
H SUA, 2002) 

23:30 Matrix reîhcărcat 
(Acțiune, SUA, 2003) 

1:45 Hollywood Hong-Kong

09:00 Știrile TV Sport 0930 
Faceți jocurile 10:00 Știrile TV 
Sport 10:05 Box profesionist 
111» Știrile TV Sport 1130 Fot
bal: Copa Libertadores 2005 
12:00 Știrile TV Sport 12:10 
Rodeo (reluare) 14:00 Știrile TV 
Sport 14:10 Box profesionist 
(reluare) 16:00 Știrile TV Sport 
1630 Copa Libertadores 2005 
1830 Știrile TV Sport 19:00 Box 
profesionist 20:45 Știrile TV 
Sport 21:00 Copa Libertadores 
2005: Boca Juniors a cerut for
mației italiene Internazionale 
Milano să i-l împrumute, pen
tru faza a doua a Copa Liber
tadores, pe fostul său jucător, 
mijlocașul Kily Gonzalez 231» 
ia; jj-___•__

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

•zile
’ o -

>
08.30-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

10.30 Prețul succesului 
(dramă, Marea Britanie, 
1983)

12.15 în deltă (dramă, SUA, 
1998)

14.15 Povestea lui Alan Freed 
(biografic, SUA, 1999)

15.45 Aterizare imposibilă 
(thriller, coprod., 2000)

1730 Prețul succesului 
(dramă, Marea Britanie, 
1983)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

20.15 Secretele familiei Dell 
(dramă, SUA, 1994)

22.00 Jordan (s)
23.00 Caria (dramă, SUA 

2003)
0045 Mâinile care văd 

(dramă, 1995)

10.30 S-a născut o mașină
11.00 Tancul
12.00 Cutremure
15.00 Rechinii din adâncuri
16.00 Familia regală
17.00 Câmpuri de bătălie
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
18.30 Pasionat de pescuit
19.00 Curse asurzitoare
20.00 Vânătorii de mituri

‘ 21.00 Locuri amăgitoare 
22.00 Motoare masive 
2230 Mașini la superlativ 
231» Curse
OOlOO Motoodete americane
m m o»
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• Situația creditării. Volumul total al cre
ditelor acordate de către BRD populației și 
agenților economici din județul Hunedoara 
se ridică la 1200 de miliarde de lei. Un 
număr de 28 de mii de persoane dețin câr
duri. (C.P.)

Europa pe... bani buni
• Excursie; Aripa tânără din Partidul Popu
lar România Mare din județul nostru vor ple
ca sâmbătă și duminică în stațiunea Băile 
Herculane într-o excursie de agrement. 
Tinerii vor avea astfel posibilitatea să se 
cunoască mai bine, prin aceasta acțiunile lor 
se vor suda mai ușor. (IJ.)

i Camilla Bartkowski a fost încoronată

■ Șase vulcăneni re
prezentanți ai autori
tăților locale au plecat 
ieri să colinde Europa.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Vulcan - Paris, Bruxelles, 
Amsterdam, aceasta este ruta 
pe care o vor parcurge șase 
reprezentanți ai Consiliului 
Local și ai Primăriei Vulcan 
în momentul de față. Cei șase 
au plecat ieri într-o misiune 
economică organizată de CCI 
Alba și se vor întoarce în 
data de 11 iunie.

Costul deplasării se ridică 
la 418.500.000 de lei, din care

341.900.000 de lei reprezintă 
cheltuieli cu transportul, ma
sa și cazarea, iar 76.600.000 de 
lei reprezintă cheltuielile pen
tru diurnă, în valoare de 35 
de euro pe zi.

în Franța, vulcănenii vor 
participa la salonul Pollunove 
2005 Paris organizat pe teme 
pentru protecția mediului 
înconjurător, reciclare și va
lorificare superioară a de
șeurilor.
Programul vizitei

La Ambasada României se 
va organiza o întâlnire în 
cadrul căreia vor fi dezbătute 
probleme referitoare la salu
brizarea orașului, stabilirea 
bugetelor locale pe bază de

programe și proiecte sau ame
najarea piețelor, parcurilor și. 
oboarelor.

în Belgia, timp de patru 
zile, consilierii din orașul 
Vulcan vor vizita construcții 
edilitare din Bruxelles și vor 
analiza organizarea trans
portului urban și interurban 
de călători precum și reci
clarea deșeurilor.

„Deplasarea vizează în pri
mul rând dorința noastră de 
integrare în Uniunea Euro
peană și alinierea la stan
dardele economice, sociale, 
culturale și științifice eu
ropene prin intensificarea 
relațiilor de colaborare”, a 
declarat Gheorghe lie, pri
marul orașului.

Salarii și pensii 
în leul nou

Deva (C.P.) - Veniturile 
din salarii, pensii, in
demnizații sau din alte 
surse vor fi stabilite în 
noua monedă, leul nou, 
începând cu 1 iulie 2005, 
ca urmare a denominării 
monedei naționale. în 
cazul unui salariu care 
în prezent este de 
6.931.000 lei, în noua 
monedă va fi de 694 de lei 
noi. Vor fi rotunjite, tot 
prin adaos, obligațiile și 
reținerile din salariu - 
CÂS, șomaj, impozite. 
Valoarea punctului de 
pensie pe anul 2005 va fi, 
după denominare, de 
295,56 lei noi.

Formatul noilor bancnote

„Regina Căpșunilor” în Germania. Apro
ximativ 100 de fermieri cultivă în această 
țară căpșuni. Suprafața cultivată 
depășește ,800 de hectare. (Foto: epaj

Ofertă pentru un hune- 
dorean disponîbilizat

Craiova (I.J.) - Marin Stănescu a scris 
pentru CUVÂNTUL LIBER o scrisoare 
emoționantă. Scrisoarea vizează un disponi- 
bilizat din orice colț al județului Hunedoara 
care dorește o casă. Iată ce ne scrie: 
„Unitățile dvs. miniere din județ au disponi- 
bilizat numai în acest an 1200 de mineri, cei 
mai mulți tineri. Pentru că nu. au unde să 
locuiască sau să muncească, doresc să cedez 
locuința mea de la țară unei familii tinere 
care va avea acolo posibilități de trai. Casa 
dispune de tot strictul necesar, 10 ha de 
teren agricol și utilaje agricole. Aș dori ca 
acolo, dacă se poate, să vină să locuiască o 
persoană care știe să conducă tractorul și 
să manevreze utilajele”, scria Marin Stănes
cu. Minerii tineri care doresc să se mute 
la Craiova îl pot suna pe Marin Stănescu 
la numărul de telefon 0251/463928.

Deva (C.P.) - Noile banc
note au dimensiuni, suport de 
imprimare și elemente de si
guranță specifice. în ceea ce 
privește dimensiunea a fost 
adoptată cea a bancnotelor 
euro, dintr-un considerent 
simplu. Pe viitor se vor 
reduce- cheltuielile pentru 
adaptarea bancomatelor și a 
echipamentelor de procesat în 
momentul introducerii euro.
Suportul de imprimare

Și pentru leul greu s-a 
menținut suportul polimer, 
pentru că acesta prezintă

Bancnota de 1 leu față-verso

rezistență și durabilitate în 
circulație, costuri relativ 
scăzute pe unitatea de banc
notă imprimată și siguranță 
sporită împotriva falsificării. 
Elemente de siguranță

Acestea sunt clasificate în 
trei categorii: cele destinate 
publicului, cele utilizate de 
lucrătorii din sistemul bancar 
și comercial precum și cele 
cunoscute doar de către Ban
ca Națională a României.

Dintre elementele de sigu
ranță destinate publicului 
amintim: fereastra transpa
rentă, banda iridiscentă, fi
ligran (portret și sigla BNR), 
fir de siguranță, imprimarea 
în relief, microperforații. 
Lucrătorii din sectorul ban
car și/sau comercial (casieri) 
pot verifica bancnotele după 
elementul fluorescent în 
lumină UV, microtext, cer
neală magnetică, magnet
ismul firului de siguranță, 
liniatura anticopiere și anti- 
scaner.

La Școala Primară din satul hunedorean Uric, 
învățătoarea Mariana Drăgușin a amenajat un spațiu 
al artei populare, unde există obiecte ce au vechime de 
peste 100 de ani. (Foto:Traian Mânu)

Lukoil
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Motorină Euro 3 28500 lei/l
Benzină Premium 31500 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk) 31200 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 36000 lei/l
Benzină fără plumb (95) 31400 lei/l
Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 31700 lei/l
Motorină 28900 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 31600 lei/l
Benzină Eco-Premium 31800 lei/l
Euro-motorină 29200 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 31’200 lei/l
Benzină Euro 31200 lei/l
Motorină Euro 8600 lei/l

COTAȚIl VALUTARE

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 3 iunie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.158 (3,6158) 29.433 (2,9433) 53.480 (5,3480)

LurȘiI salatar praeticat de bancite Sta Dewa
Valută euro dolar liră sterlină

0 V c V 0 V
BancPost 35.950 (3,5950) 36.500 (3,6500) 29.350 (2,9350) 29.850 (2,9850) 53.000 (5,3000) 54.000 (5,4000) 1
BRD 35.700 (3,5700) 36.600 (3,6600) 29.200 (2,9200) 30.140 (3,0140) 52.820 (5,2820) 54.590 (5,4590)
Banca Transilv. 35.850 (3,5850) 36.350 (3,6350) 29.402 (2,9402) 29.902 (2,9902) 53.155 (5,3155) 53.955 (5,3955) !
Raiffeisen Bank 35.800 (3,5800) 36.400 (3,6400) 29.200 (2,9200) 29.900 (2,9900) ■ 53.000(5,3000) 54.*100  (5,4100) l
X.-Hîl satater oraOteat di tasste Se schiaft din Deva

Star Exchange 35.800 (3,5800) 36.000 (3,6000) 29.000 (2,9000) 29.500 (2,9500) 52.000 (5,2000) 53.500 (5,3500)
Herdan Exchange 35.800 (3,5800) 36.000 (3,6000) 29.200 (2,9200) 29.500 (2,9500)

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

1. SNP PETROV _____ 3680 *0,82
/' 'lUtD OKQUP

-- ---- ......................... ....... -.... .......
2 SIF1 BANAT-CRIȘANA 12900 +0,78
3. TLV  7150_____  -0,69
4. BRD_______ _______oprit_____________
5. IMPACT 4790 03 ’
6. AZOMUREȘ 2790 + 1,09
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6800 + 1,49
8. RCMPtTROL . 794 +4

RAFINARE (RRC)
9. HABER 4100 0
10. BCCARPATICA 4750 -1,86
11.DECEBAL 110
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR),

0
SA DEVA, 

tel.: 221277.

--------ARTICOL PUBLICITAR------------------------------ ------------------------------ ------------------------------------------------------------

Prețul gigacaloriei crește, totuși factura de încâlzire scade! Soluția?
Fluid Group Hagen!

După repetate scumpiri preful gigacaloriei va crește din nou începând cu 1 iulie. Con
trolul și determinarea consumului de apă și căldură previn însă încărcarea facturilor.

Fluid Group Hagen este prima firmă care a demonstrat că montarea repartitoarelor de 
costuri și a robineților termostatați duce la o economie la plata căldurii ae până la 30- 
40%. Instalarea și utilizarea este foarte simplă: repartitorul electronic de costuri, cu doi sen
zori de temperatură marca Siemens, furnizat și montat de FGH, înregistrează cu precizie 
căldura emanată de caloriferul pe care este montat. înregistrarea consumului se face în 
mod proporțional, repartitorul indicând cofa-parte din consumul total de căldură înregistrat 
de contorul de energie termică de la branșamentul imobilului. Robineții termostatați pro
ducție Heimeier (liderul pieței germane) și Danfoss (liderul pieței europene) asigură reglarea automată și precisă a temperaturii dorite în 
fiecare cameră. Astfel evitați risipa prin deschiderea ferestrelor. Experiența ultimelor 4 sezoane de încălzire arată că în blocurile dotate cu 
soluția oferită de FGH s-au făcut economii de sute de milioane de lei, sumele fiind regăsite în bugetele familiale ale locatarilor.

Hotărârea de Guvern nr. 933 din 2004, pe baza experienței europene, impune plata după consum a costurilor încălzirii și montarea 
de repartitoare de costuri până cel târziu în 2007.

Efectele benefice ale contorizării au fost demonstrate și prin utilizarea contorizării consumului de apă rece și caldă. Cu zeci de mii de 
contoare de apartament, grupul FGH este lider și în acest domeniu.

In laboratorul metrologic propriu, FGH asigură service și verificări metrologice, pentru aparatura comercializată, la cele mai înalte stan
darde.

Serviciul prompt și de calitate asigurat de FGH prin citirea repartitoarelor și calculul consumului de căldură este un argument important 
pentru a alege o firmă cu experiență, calificată și specializată în măsurarea și calculul corect al consumului de căldură pe fiecare aparta
ment.

Alegefi experienfal Fluid Group Hagen vă așteaptă la sediul din Deva, str. Andrei Șaguna nr. 7, tel.,/fax: 220.410.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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LooKAs

AZA
ALTER SRL

• •• intra în rețea — http://kissdeva.tk —
... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 
apoi ascult-o in DEVA pe 89,3 FM

CZr SC DĂRI ANE 1NSTAL 
ifHSJ SRL
0 amenajări interioare 0 faianță și gresie 
import Italia și Spania 0 obiecte sanitare 
lacuri și vopsele lavabile 0 mobilier de baie 
0 gips-carton și accesorii 0 parchet laminat 
0 scule, feronerie 0 echipament de protecție

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

Indiferent dacă 

renovați sau 
construifi o casă 
nouâ, alegerea 

ttnnu-Lm LII «V-nreresiTwor pomvire 
este importantă, 

li ultimii ani, 

o.infeleca 
ferestrele să ofere 

o cât mai bună
izolare termică au crescut. într-o clădire 

obișnuită, majoritatea pierderilor de energie 
termică se înregistrează prin ferestre. 

Noi venim în întâmpinarea nevoilor 
dumneavoastră cu:

TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU GRECIA 

$1 PVC REHAU GERMANIA 
PRODUCĂTOR DIRECT 

CALITATEÎXCEHibNA^ 

LA PREȚ MIC

Deva. Cristur, 330 
Producător direct 

i-TEL 0254-23€231
W44.7S0.311 
0744J7M45

CALfTATE 
: EXCEPȚIONALA 
. LA PREȚ MIC

La prețuri avantajoase

HIT MUSIC STATION 
DEVA - 89z3 FM

SC B&C LICHIDATOR SRL Deva, —i 
etate de administrare, reorganizare și lichidări judiciare, 

cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, anunfă toți 

creditorii că s-a dispus de către Tribunalul Hunedoara - 

Deva deschiderea procedurii administrării judiciare a 

următoarelor societăți:

SC BOLEV SRL Deva, Dosar nr. 1247/2005

SC BARWOOD SA Baru Mare, Dosar nr. 1590/2005 

Termenul limită pentru depunerea la grefa Tribunalului a 

dedarâțiilor de creanțe este 15 iulie 2005.
(24470)

V
i

CRISTUR 330, TEL.: 0254/236.231 
0744/780318, 0744/771.565

IUOMEX TURISM
CURATĂ f”,OFE5,°

• Curățenie generală apartamente și birouri
9 Curățenie înainte și după organizare petreceri
• Curățarea zonelor veni din jurul caselor
• Curățenie după renovare

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. 56, sc. A, ap. 1 
Tel/Fax 0254-216909 Mobil: 0724/101555

Laura Contra 0721 - 513 875

Mihaela Flore 0721 - 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

cm®

SC MCM SAN1TFARMVET SRL DEVA 
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 

prin depozitul AN IM IX 
situat pe Calea Zarandului, nr.79. Deva

• pui de carne Broiler Ross 308;
• pui de ouă și rasă mixtă;
• pui de curcă Big 6.

Asigurăm furajarea cu furaje ANIMIX*  
combinate și granulate import Ungaria. 

Oferim consultanță de specialitate gratuită. 
Relații la tel. 0254 - 219971, 0723 - 627031.

SC RRC LICHIDATOR 
SRL Hunedoara, 

societate profesională de adminis
trare, reorganizare și lichidări 

judiciare, cu sediul în Hunedoara, 
str. V. Babeș, nr. 54

Anunță toți creditorii că s-a dispus 
de către Tribunalul Hunedoara 

deschiderea procedurii 
administrării judiciare a 
următoarelor societăți:

SC CORPAN SRL Hunedoara, 
Dosar nr. 1076/2005

SC D&D GALAXY SRL Deva, 
Dosar 1311/2005

Termenul limită pentru depunerea 
la grefa Tribunalului a declarațiilor 

de creanțe este 15 iulie 2005.

(24469)

CASEDEMARCATACTIVA 
recomandate pentru 
MAGAZINE, HBȚB, 

RESTAURANTE, BARURI, 
du MAGAZINE ENGR08, 

------- --  »* u HOTELURI 
Modele la prețuri eu TVA 
începând de la T.400.00B 
~1 w^âOTIfâ 
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC MINEXFOR SA, cu sediul 
în Deva, str. T. Maiorescu nr. 2, convoacă în data de 
21.06.2005, ora 11,00, la sediul societății, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor, pentru toți acționarii înregistrați la 
Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.06.2005, consi

derată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea gajării cu activele societății în vederea obținerii unui credit cu valoare de 5 miliarde lei.
2. Aprobarea privind efectuarea de investiții financiare. Mandatarea conducerii societății de a efectua 

investiții financiare în conformitate cu interesul societății.
3. Aprobarea privind obținerea de fonduri de finanțare interne și externe pentru susținerea programelor de 

investiții. Mandatarea conducerii societății să obțină fonduri de finanțare interne și externe pentru susținerea 
programelor de investiții.

4. Majorarea capitalului social cu valoarea de 8.600.375 mii lei. Majorarea capitalului social se va face prin 
emiterea unui număr corespunzător de acțiuni cu valoarea nominală de 25.000, respectiv 344.015 acțiuni. 
Sursa de majorare o constituie aporturile în numerar a acționarilor. Prețul de emisiune este de 25.000 lei și 
este egal cu valoarea nominală de acțiuni, iar subscrierea se va face după regula: pentru o acțiune deținută 
se va subscrie o acțiune nouă. Majorarea de capital social se va face fără primă de emisiune pentru acționarii 
înregistrați la data de înregistrare.

Acțiunile nesubscrise în perioada de subscriere se vor putea subscrie de acționarii societății după principiul 
primul venit - primul servit.

Perioada de subscriere esta de 30 zile calendaristice, iar acțiunile rămase nesubscrise se vor putea 
subscrie în termen de 15 zile, după expirarea termenului de subscriere.

Delegarea competenței AGEA către conducerea societății, cu privire la aprobarea rezultatelor subscrierii de 
acțiuni.

5. Aprobarea datei de 08.07.2005 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din 
Legea 297/2004.

în cazul în care nu se întrunește cvorumul cerut de lege, a doua convocare va fi în data de 22.06.2005, în 
același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Procurile speciale de reprezentare, în original, vor fi depuse la sediul societății până la data de 16.06.2005. 
Informații suplimentare se pot obține la telefoanele: 0254/222103 și 0254/226917.

SC MINEXFOR SA - Deva

(24467)

http://kissdeva.tk
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• Gest caritabil. Zece elevi de la Grupul 
SoU .Grigore Moisil" Deva, cu rezultate 
șcaare bune, dar provenind din familii cu 
«Ri&jrî mici, au primit daruri de 1 iunie din 
sarica Organizației de femei a Filialei 
Județene a P.D. (V.R.)

• Mstruire. La ISJ a avut loc o întâlnire cu 
sț directorii școlilor din județ care a avut 
*ept scop instruirea pentru teste naționale, 
sacaiaureat, absolvirea învățământului profe
soral, de certificare a competențelor profe
sorale, concursul de ocupare a catedrelor 
•acante din învățământul preuniversitar, 
aomrterea în clasa a IX-a. (R.l.)

Un sfert din absolvenți vor 
sa plece în străinătate

Deva (R.l.) - Opțiunile absolvenților de 
liceu din Hunedoara se îndreaptă într-o pro
porție consistentă înspre continuarea studi
ilor. Motivul principal pentru care elevii 
iși doresc să urmeze studii universitare este, 
pasiunea pentru acel domeniu (31 %), urmat 
de câștigurile materiale: 28%, aptitudinile 
(21%), perspectivele de dezvoltare ale dome
niului (18%), dorința de a continua tradiția 
familiei: 1% (în special în domeniul arhi
tecturii și al medicinei), influența grupului 
(1%). Din totalul elevilor, 23% intenționează 
plecarea sezonieră în străinătate, iar la alții 
(4%) această opțiune este definitivă, ei 
nemaidorind să se întoarcă în țară.

a) Italia = 7%
b) Germania = 5%
c) Spania = 4%

d) Anglia = 3%
e) Franța = 3% 
D SUA = 3%.

Mii de euro pentru festival
■ Elevi și profesori 
deveni vor readuce fes
tivalul de la Costești pe 
coordonatele inițiale.

Raluca Iovescu_______________
raiuca.iovescu@informmedia.ro

Deva - Acțiunea, progra
mată pentiji luna august, pre
cede cu câteva zile „întâlnirea 
tineretului cu istoria” de la 
Costești și va consta dintr-o 
tabără ecologică și acțiuni ale 
tinerilor destinate reînnodării 
tradiției.

Aceasta va fi, de altfel, și 
prima acțiune din cel de-al 
doilea an de proiect a cărui 
finanțare a fost obținută de 
curând.
Finanțare de 3400 euro

Coordonatorul proiectului, 
Flavius Vălean, profesor la 
Grupul Școlar „Horea”, pre
cizează că „finanțarea pentru 
cel de-al doilea an este de 3400 
de euro.

La sfârșitul lunii mai am 
participat la Gdansk la o 
întâlnire în cadrul căreia s-au 
diseminat produsele finale ale 

tuturor participanților la 
proiect”. Pe parcursul acestui 
an au avut loc, în cadrul 
proiectului, mai multe cer
cetări ecologice, sociologice și 
etnografice făcute de către 
elevi în zona Hațegului și în 
Munții Retezat și finalizate în 
laboratoarele școlii.
Cercetări istorice

„în următorul an de proiect 
atenția noastră se îndreaptă 
spre zona Munților Orăștiei și 
a Culoarului Strei - Mureș. 
Cercetările istorice vizează 
căutarea unor martori ai 

Porumbeii, 
care sunt tot 
mai numeroși 
în municipiul 
Deva, ii atrag 
în special pe 
copii. în luna 
iunie, lună de
dicată copiilor 
de pe întreg 
mapamondul, 
porumbelul - 
simbolul păcii - 
este alături 
de ei.

(Foto: Traian Mânu)
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evenimentelor istorice re 
cente, cercetările sociale st 
vor opri asupra minoritățiloi 
naționale în timp ce departa 
mentul social va realiza ui 
documentar despre întâlnire, 
de la Costești.

în premieră la cercetărili 
ecologice vom măsura, pi 
lângă poluarea solului, aeru 
lui și apei, și poluarea sonori 
și va trebui să ne focalizăm 
de această dată, pe găsire; 
unor soluții concrete pentn 
reducerea poluării, dar ș 
pentru colectarea și reci 
darea deșeurilor”.

Copiii de la Grădinița cu Program Nor
mal Nr. 2 din Deva știu să cânte și să joace 
dansuri populare. La serbarea de 1 iunie 
ei au jucat „Țarina”, joc presărat cu 
strigături autentice. (Foto: t. Mânu)

►

Parteneriate benefice
Brad (R.l.) - Pregătirea copilului pentru 

școală este considerată tot mai mult prin
cipalul obiectiv al activităților ce se 
desfășoară la grădiniță. Pentru ca micii 
preșcolari să depășească pragul dificil al 
școlarității se întreprind diferite activități 
comune grădiniță - școală. „Pentru a con
tinua fără dificultate procesul de dobândire 
a cunoștințelor am încheiat un parteneriat 
intre grupa pregătitoare de la Grădinița P.N. 
3 Brad și clasa a IV-a de la Școala „Horea, 
Cloșca și Crișan” Brad. Urmărim cunoaș
terea reciprocă a programei de învățământ, 
nivelul de dezvoltare al copiilor, formarea 
unei atitudini și comportamente de cunoaș
tere prin organizarea de activități comune”, 
spune educatoarea Smaranda Cioflica. „Pe 
parcursul desfășurării parteneriatului copi
ilor li se formează atitudini pozitive, li se 
lărgește orizontul de cunoaștere, învață 
urnite lucruri noi și învață să rezolve pro
bleme practice”.

ftafcatn beneficiază de parteneriate

Hoții de
X Trei tineri care au 
spart biserica din 
Romoșel au fost identi
ficați în Alba.

Romoșel (M.S.) - Trei tineri 
din Cugir, cu vârstele între 16 
și 19 ani, au fost identificați 
de polițiștii din județul Alba 
ca fiind autorii unui furt 
comis recent în biserica orto
doxă din satul hunedorean 
Romoșel, a informat biroul de 
presă al IPJ Alba. învinuiții 
au pătruns în biserica orto
doxă de unde au luat o 
evanghelie, o cădelniță, două 
potire, patru coroane din me
tal alb și un disc cu picior. 
Toate cele 9 obiecte biseri
cești de preț au fost îngropate 
de tineri lângă un pârâu si

biserici au fost prinși
tuat la marginea orașului 
Cugir, unde au fost găsite în 
timpul cercetărilor efectuate 
de oamenii legii. în urma 
investigațiilor polițiștilor, 
odoarele bisericești au fost

recuperate în întregime. Cris
tian S., și Ioan M., și minorul 
Paul V., sunt cercetați în 
stare de libertate pentru 
comiterea infracțiunii de furt 
calificat.

Biserica din Romoșel a fost vandalizată

Profesor de educație specială
Petrila (L.L.) - Asociația 

„Noua Speranță” din Petrila 
se ocupă de ajutorarea și 
îngrijirea a peste 97 de copii 
seropozitivi, din toată zona 
Văii Jiului. Pentru că majori
tatea copiilor sunt de vârstă 
școlară, începând de anul tre
cut la sediul Asociației a fost 
înființată o clasă pentru copi
ii cu nevoi speciale. în fiecare 
zi, șase copii vin la școală 
pentru a desluși tainele edu
cației îndrumați de profe
soara Marcela Tucaliuc.
Sunt copii minunați

„Anul trecut am obținut 
postul de la această școală 
prin concurs și pentru că m- 
am atașat foarte mult de 
acești copilași, am cerut și 
am obținut continuitate. Simt 
veseli și plini de viață încât 
îți este foarte greu să nu te 
atașezi de ei. Fiecare copil are

nevoie de foarte mult sprijin 
afectiv pentru a reuși să 
accepte ceea ce i se întâmplă 
și pentru a se integra. Oa
menii nu trebuie să-i trateze 
ca pe niște indivizi diferiți, ci 
ca pe unii de-ai noștri și atun
ci copiii de aici nu ar mai 
purta stigmatul de copii 
seropozitivi”, susține profe
soara de educație specială, 
Marcela Tucaliuc.

Marcela Tucaliuc

Orientare 
turistică

Deva (S.B.) - Asociația 
de Turism Montan 
„Kogaion” Orăștie, în 
colaborare cu Direcția 
Județeană pentru Sport 
Hunedoara și Consiliul 
Copiilor și Elevilor din 
cadrul Primăriei Orăș
tie., organizează în 4 
iunie 2005, a Vil-a ediție 
a concursului de ori
entare turistică „Cupa 
Tineretului”. Concursul 
se va derula pe Dealul 
Mic, în Pădurea 
Tămășesii din apropierea 
Orăștiei. Participanții, 
elevi orăștieni, vor ple
ca din stația de autobuz 
„Miorița”, la ora 10.00.

FLUID GKOUF HAOEH

NU ESTE NEVOIE SĂ VĂ DEPLASAȚI 

IA SEDIUL NOSTRU!
IUMRI-NE Șl VENIM NOI LA DUS!

mailto:raiuca.iovescu@informmedia.ro
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• Amenzi. în ultimele 48 de ore polițiștii 
hunedoreni au aplicat 164 de amenzi ia Le
gea circulației, din care 18 pentru viteză

"Ziua artei"
excesivă. Au fost ridicate patru permise de 
conducere, iar amenzile aplicate au fost de 
130 de milioane lei. (M.T.)

• Furt. Doi tineri din Petroșani sunt cerce
tați pentru săvârșirea infracțiunii de furt cali
ficat. Lucian M., de 19 ani, și Gheorghiță 
M., de 17 ani, din Petroșani, fără ocupație, 
cu antecedente penale, au încercat să sus
tragă materiale feroase din incinta 
Exploatării Miniere Dâlja. (M.T.)

• Amenzi, în urma controalelor din perioa
da ianuarie - mai 2005 ale inspectorilor 
OJPC au fost constatate 537 de contravenții: 
39% la produse alimentare, 36% la produse 
nealimentare și 25% ta prestări servicii. (R.l.)

Duios Europa 
trecea!

Tiberiu Stroia
tiberlu.stroia@informmedia.ro

In timp ce milioane de români își scoteau 
costumele de la naftalină și le asortau la 
adidașii chinezești, cu gândul de-a lua trenul 

cu drepturi depline, ce duce spre Europa 
Unită, ușile vagoanelor au început să se 
închidă una câte una. Prima ușă au închis-o 
francezii, speriați probabil c-o să le vindem 
Turnul Eiffel la fier vechi, urmați la mică dis
tanță de olandezii ăia de au vaci care fac cio
colată Milka. Vor urma luxemburghezii care, 
la gândul emigranților din Europa de Est, au 
făcut imediat asocierea cu popoarele migra
toare care bântuiau bătrânul continent prin 
anii 900. Și tot așa... Astfel, visul marilor 
politicieni occidentali, de a avea o Europă 
Unită începe să se destrame fiind călcat în 
picioare de puterea maselor. Care ne-au 
demonstrat cum opinia publică poate fi dea
supra voinței oamenilor politici.

Oricum, dacă nu vom intra în UE pro
pun să înființăm și noi o chestie de 
genul ăsta. Spre exemplu Uniunea Europeană 

a muncitorilor cu salarii de 150 de euro! Să-i 
vedem atunci pe francezi și olandezi cum nu 
îndeplinesc nici măcar o condiție de inte
grare. Și să-i facem de râsul Europei!

■ Despre arta europea
nă s-a vorbit cu prilejul 
unui colocviu de artă și 
vernisării unei expoziții.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva (S.B.) - „Valori
reprezentative ale artei 
europene” s-a intitulat 
colocviul organizat ieri, la 
Galeria de Artă „Forma” 
Deva, de Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane în colabo
rare cu Filiala Uniunii 
Artiștilor Plastici Deva - 
Hunedoara. Lucrările acestu
ia au fost deschise la ora 
10.00, la ele participând spe
cialiști de la muzeele din 
Sibiu, Timișoara, Brașov, 
Zalău, București, Oradea și 
Deva.
Vernisaj de expoziție

Expoziția vernisată ieri în 
cadrul aceleiași galerii de 
artă prezintă pe simeze 
lucrări ale artiștilor hune

r>a. Sunt încă foarte 
J-Jmulte necunoscute 
și cel mai șifonat 
din toată această 
aventură a ieșit 
Ovidiu Ohanesian. 
Repercusiunile s-ar 
putea să fie așa de 
mari, încât Ovidiu să 
fie nevoit să plece din 
presă.
Ovidiu, 
Deva

doreni alături de lucrări din 
colecția Muzeului Județean. 
Apreciată de renumitul cri
tic de artă, Florența Ivaniuc
- Enache, din București, ca 
fiind „o expoziție care reu
nește toate valențele artei 
plastice românești și care 
cuprinde un laitmotiv ce tre
buie păstrat în timp de cre
atorii acestor meleaguri pen
tru că mulți și-ar dori să-l 
dețină - Cetatea Devei”, a fost 
intitulată „Valențe peisagis
tice hunedorene”.
Aniversare

Evenimentul este dedicat, 
ca de altfel și cele precedente 
ce au fost găzduite de galeri
ile de artă, aniversării - în 
acest an - a 50 de ani de la 
înființarea Filialei UAP Deva
- Hunedoara, dar nu a fost 
onorat nici de această dată de 
prezența oficialităților locale 
sau județene. Lipsa interesu
lui acestora pentru cultura 
hunedoreană și actul cultural 
a fost demonstrată încă o 
dată! (Foto: Traian Mânu)Invitați muzeografi de specialitate
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T^a. Nelămurirea 
.L/noastră începe 
încă de la momentul 
răpirii pe care toți și-l 
amintesc în mod 
diferit, iar faptul că 
între ei este o anu
mită tensiujw mă face 
să cred că există 
foarte puțin adevăr în 
ceea ce declară.
Agnes Tarr, 
Deva

■\yu. Ei au fost vic- 
INtimele răpitorilor 
și continuă să fie niș
te victime pentru că 
toată lumea așteaptă 
de la ei dezvăluirea 
adevărului. încă nu 
și-au revenit din șoc 
și toată această medi- 
atizare nu le face nici 
un bine.
Nicolae Berinde, 
Deva

Da. Nu pot să cred 
versiunea pe care 

jurnaliștii au prezen- 
tat-o în fața presei. 
Tot ceea ce au 
povestit ei este plin 
de ambiguități. Sunt 
destule nepotriviri în 
declarațiile lor și au 
impresia că pe toți 
pot să-i prostească. 
Alina Costa,
Deva
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-\yu. Jurnaliștii sunt 
ÎN principalele ținte 
ale răpitorilor în 
momentul în care 
pătrund pe un terito
riu de război. Prin 
intermediul lor pot 
obține anumite favo
ruri și ziariștii noștri 
chiar au fost într-o 
asemenea situație. 
Petru Onofrei,
Deva

Teatru

Deva: în clădirea Magna 
Curia este deschisă 
expoziția de flori de mină 
„Simfonia din adâncuri" 
în care pot fi admirate 
piese deosebit de va
loroase, pietre prețioase 
sau semiprețioase for
mate în urma unor con
diții specifice.

Galerii do artă

• Hunedoara: Galeria
de Arte. Expoziția per
sonală de artă plastică, 
sculptură și ceramică a 
artistului Constantin 
Zgâmbău._______________
• Deva: Galeria de Artă 
“Forma". Expoziția de 
pictură și grafică 
"Valențe peisagistice 
hunedorene" organizată 
de artiști hunedoreni, 
membri ai Filialei Deva a 
UAP, în colaborare cu 
Muzeul devean.

• OriȘtle: Galeria de 
Artă. Expoziție de pictură 
Mircea Zdrenghea.

• Petroșani. Teatrul „I. 
D. Sârbu". Duminică, ora
12.30 - „Poeții Văii Jiu
lui": Loredana Cristea

Cm de Cultură

- Astăzi, la ora 18.00, în 
fața edificiului cultural 
devean, se vor deschide 
"Serbările Cetății" cu ple
carea fanfarei și a Ordinu
lui Cavalerilor din Mediaș 
spre Piața Cetății (lângă 
Stadion). Aici, după un 
moment artistic al fanfarei 
va fi susținut cuvântul de 
deschidere al serbărilor și 
programul se va derula cu 
momente artistice diverse, 
un concert Old Dixielan 
Band, un spectacol muzi
cal susținut de Teatrul de 
Artă Dramatică Deva și un 
concert al Mirabelei Dauer 
(ora 21).
- Sâmbătă, serbările vor
continua începând cu ora
17.30 când va avea loc 
lansarea volumului "Ce
tatea Devei între legendă 
și istorie" semnată Gligor 
Hașa. Apoi vor avea loc 
concerte ale formațiilor și 
soliștilor locali, al Formației 
"Topaz" și al Trupei 
"Cream" (ora 20.40), La 
ora 20.00, în Casa de Cul
tură se va derula premiera 
spectacolului Teatrului de 
Operetă "Ion Dacian" 
București, "Logodnicul din 
lună", cu participarea solis
tei Daniela Vlădescu. 
Sărbătoarea orașului va 
continua :_______________
- Duminică, în Piața Cetății, 
va avea loc un amplu spec

tacol folcloric deschis de 
Ansamblul "Pădureanca" 
al Clubului Elevilor Deva 
(ora 18.00) și continuat de 
Ansamblul "Silvana" și 
numeroși hunedoreni (ora 
19.00), Taraful din Vața, 
concert Frații Petreuș. 
Serbările Cetății se vor 
încheia cu un foc de arti
ficii (ora 22.30),

Video f DVD

„Cip Audio Video Film" 
Deva. Ulpia Shopping Cen
ter, etaj 1. Cele mai nbi și 
căutate CD-uri cu muzică 
pentru toate gusturile. 
Casetele cu filme de ultimă 
oră se pot achiziționa sau

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

Cinema

• Deva, Cinema „Pa
tria”.în perioada 3 - 9 
iunie 2005. Prețul biletu
lui: 25.000 lei lunea și 
35.000 lei în restul 
zilelor._________________
- "Regatul Cerului" (King
dom of Heaven)

Regatul Cerului este 
povestea de proporții 
epice a unui modest fier
ar, Balian (Orlando Bloom) 
ce trăiește vâltoarea eveni
mentelor dintr-o perioadă 
sumbră a istoriei omenirii: 
cruciadele.______________
Un străin ajuns în locuri 
ciudate, prins într-un 
război etern, el are dato
ria de a sluji un rege 
blestemat; se îndră-gos- 
tește de o regină exotică 
și interzisă și se înalță către 
rangul cavalerilor. în cele 
din urmă, el se vede ajuns 
în postura de lider, având 
misiunea de a apăra

poporul Ierusalimului (Re
gatul Cerului) împotriva 
armatei lui Saladin, (foto) 
• Hunedoara, Cinema 
"Flacăra". în acest week
end rulează filmul "Miss 
Agent Secret 2" de la 
orele: 13, 16, 19.

• Deva. Stadionul Cetate 
Deva. Fotbal
Sâmbătă: - C. S. Cetate - 
Unirea Dej, ora 11.00
- Raliul Frumuseții. Ora 

9.00: Start din fața Casei 
de Cultură Deva.

Parcul
• Deva. în Parcul „Cetății" 
puteți petrece clipe de 
destindere în mijlocul 
naturii și, dacă vremea 
permite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 

până la ruinele Cetății, 
monument istoric.
• Simeria. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țară este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere totală. 
Parcul Simeriei oferă splen
doarea primăverii.

St» ide»'

• Ștrandul din Deva este 
deschis zilnic între orele 8 
- 20, iar biletul de intrare 
este de 40.000 lei pentru 
adulți și 20.000 lei pentru 
copii. în incintă sunt 
oferite serviciile cele mai 
bune pentru petrecerea 
unor ore plăcute în week
end: terasă, terenuri de 
sport și asigurarea materi
alului folosit pentru plajă.

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

• „Supreme Cluh", din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu ruleta 
electronică, aer 
condiționat și ventilație, 
cea mai savuroasă cafea 
și satisfacție deplină. 
Rezervări: 0254/221220.

Turism
• ah Pietrele” 

Situare: în Munții Retezat, 
la aproximativ 25 de kilo
metri de Ohaba de sub 
Piatră
Altitudine: 1485 m
Cazare: camere cu 2, 3 sau
4 paturi, cu spălător 
comun, toaletă

• Complex Râușor
Situare: în Munții Retezat, 
la 10 kilometri de Râu de 
Mori pe DJ 686 
Altitudine: 1150 m
Cazare: camere cu 2, 3, 4 
paturi, toaletă și duș
• Cabana Groapa Seacă 
Situare: în Munții Parâng, 
la 18 kilometri de Pe
troșani, pe DN 7A după 
traversarea Cheilor Jiețului 
Altitudine: 1400 m 
Cazare: 50 de locuri

Spectacole

• Sâmbătă Sâmbătă la 
Dobra: ora 11.00 și Ilia: 
ora 17.00; Duminică la 
Vața de Jos: la ora 10.00: 
Spectacol muzical - core
grafic pentru copii "Cara
vana basmelor", susținut 
în cjfr liber sau în Cămi
nul Cultural.

mailto:tiberlu.stroia@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


• Programul CE. Azi, 3 iunie se vor derula 
calificările la masculin, sâmbătă, de la ora 
14.00, e programată finala la individual 
compus feminin, iar de la ora 17.00 va avea 
loc întrecerea similară masculină. Duminică 
de la orele 12.00 și 16.30 se vor derula 
finalele pe aparate.

• Rădoi ratează Olanda. Căpitanul Stelei, 
Mirel Rădoi, accidentat la piciorul drept, nu 
a făcut deplasarea cu lotul națipnal la Am
sterdam și va rata partida cu Olanda. Fun
dașul naționalei nu a fost înlocuit de nici un 
jucător, Victor Pițurcă urmând să convoace 
un apărător doar pentru partida cu Armenia, 
de pe 8 iunie. (C.M.)

• Campioana premiată. Minerul Uricani, 
câștigătoare a ediției 2004-2005 a campi
onatului Diviziei D, cu mai multe etape 
înainte de final, va fi premiată duminică, la 
ora 13.00, de Mircea Sîrbu, președintele AJF 
Hunedoara. Clubul care va activa în sezonul 
următor în Divizia C va primi diplome și cinci 
mingi de fotbal. (C.M.)

Cătălina Ponor

Start bun la 
CE Gimnastică
■ Ponor a luat cea mai 
mare notă din concurs, 
iar Sofronie și Leonida 
sunt în grafic.
ClPRIAN MARINUț

E MAIL: clprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Cele trei gimnaste 
din cadrul lotului olimpic de 
la Deva care au concurat pen
tru România, ieri, în califi
cările Campionatului Euro
pean de Gimnastică de la De
brecen și-au atins obiectivele. 
Cătălina Ponor, Daniela Sofro
nie și Floarea Leonida s-au ca
lificat în finalele pentru care 
s-au pregătit și au șanse la me
dalii. Evoluând doar la bârnă 
și sol, tripla campioană olim

pică Cătălina Ponor și-a ono
rat cartea de vizită. „Prințesa 
JO” a obținut cea mai mare 
notă din concurs (9.712) la bâr
nă, cu care e favorită la aur și 
are a doua notă (9.212) la sol 
și deci șansa să tragă la meda
lii. Daniela Sofronie, care s-a 
accidentat la gleznă și n-â mai 
concurat la individual com
pus, a făcut ce știe mai bine, 
obținând un 9.462 la paralele 
cu care intra de pe locul se
cund în finală. Floarea Leoni
da, singura care ne-a reprezen
tat la- individual compus, a 
mers bine la sărituri (9.025) și 
paralele (9.200), calificându-se 
în aceste finale și deși a ratat 
la sol și bârnă a prins și locul 
10 la individual compus pe ca
re-! poate îmbunătăți în finală. Daniela Sofronie

Mașini tari și femei de succes la Raliu

Arbitrii ți observatorii, etapei a 25-a, 4-5 iunie 
Metalul Crișciof - Ponorul Vața: Claudiu Krgmer - centru, 
Segiu Perța și Sorin Corpadi (toți Lupeni) - asistenți. 
Observator - Emil Munteanu (Deva).______ ______________
Victoria Câlan - Minerul Teliuc: Sorin Ciotlăuș - centru, Alin 
Saraol și Marius Necșulescu (toți Deva) - asistenți. 
Observator - Dorel Tirsa (Hunedoara).__________________
Minerul Uricani - Constructorul Hunedoara: Cristian tazăr 
(Petroșani) - centru, Cosmin Danciu (Deva) și Adrian Popa 
(Lupeni) - asistenți.
Observator - Mircea Sîrbu (Deva).______________________
Dada Orăștie - Minerul Bărbăteni: Vlad Biriș (Deva) - cen
tru, C-tin Dănilă și Cristinel Rascal (ambii Hunedoara) - asis
tenți.
Observator - Marian Dima (Deva). ________ __
Minerul Aninoasa - Retezatul Hațeg: Florin Anca - centru, 
Aurelian Băleanu și Cristian Măluțan (toți Deva) - asistenți. 
Observator - Adrian Radu (Ddva). i ' ‘

CER Marmosim - Gloria Geoagiu: Daniel Dudaș - centru, 
Marius Konicika și llie Dumitru (toți Petroșani) - asistenți. 
Observator - Zoltan Gergely (Hunedoara). Univ. Petroșani 
- stă.

■ Două Jeep-uri, un 
Chrysler și femei din 
politică la startul "Rali
ului Frumuseții".

ClPRIAN MARINUț

E MAIL: ciprian.marinut@infarmmedia.ro

Deva - Ediția a IX-a a „Rali
ului frumuseții”, programată 
azi și mâine, între Deva și 
Geoagiu - Băi, are șanse să le 
întreacă la capitolul atractivi- 
tate pe cele anterioare, grație 
mașinilor tari și a femeilor de 
succes înscrise în competiție. 
Organizatorii au prezentat, 
ieri, elementele de noutate ale 
regulamentului și „calitățile” 
participantelor care pe lângă 
schimbarea sponsorului prin
cipal și a traseuluj, anunțate 
în urmă cu o săptămână, se 
pot dovedi rețeta de succes a 
întrecerii.
Participare selectă

Până ieri în concurs se în
scriseseră 19 echipaje din ju
dețul Hunedoara și altele 11 
din afară, număr similar me

diei de participare din anii 
trecuți care a fost de 27-35 de 
echipaje. „în afara hunedo- 
rencelor, avem pentru prima 
dată două echipaje din Bucu
rești și altele nouă din jude
țele Arad, Sibiu, Sălaj, Dolj, 
Maramureș, Brașov, Timiș, 
Garaș Severin și Gorj. Tot în 
premieră, pe lista participan
telor se găsesc femei implica
te în politică sau care ocupă 
funcții importante. Este vor
ba de Ionica Popescu, deputat

lescu și Natalia Intotero, 
membre ale CJ Hunedoara, 
Elena Niță, director al filialei 
ACR Dolj și componentă a CJ 
Dolj, de Otilia Sfetcu, director 
în cadrul DSJ Hunedoara și 
nu în ultimul rând de ziarista 
de la CL, Mihaela Tămaș. în 
plus, mașinile pe care se va 
alerga în acest an sunt mai 
puternice decât în anii prece- 
denți, remarcându-se două 
Jeep-uri, unul Wrangler și 
unul Suzuki, și un Chrysler”, 
preciza loan Ștaier, directorulde Hunedoara. Tatiana Vasi-

Participantele trebuie să-și dovedească îndemânarea la volan

ACR Hunedoara. Competiția 
începe azi cu verificarea este
tică și tehnică a mașinilor, iar 
sâmbătă la ora 9.00, în fața 
Casei de Cultură din Deva va 
avea loc startul oficial și o 
primă probă de îndemânare.
Probă surpriză

Imediat după start este pro
gramată o demonstrație sus
ținută de fostul campion na
țional la VTM, Mihai Câm- 
peanu. secondat de Cornel Po- 
enar și de apreciatul pilot 
Petru Lobonț. Participantele 
vor alerga apoi spre Geoagiu, 
pe un traseu cu o lungime 
totală de 63,7 km, ce traver
sează localitățile Hunedoara, 
Sântuhalm, Simeria, Rapoltul 
Mare, Geoagiu și Geoagiu 
Băi. La Hunedoara e progra
mată o nouă probă de înde
mânare, iar la Geoagiu - Băi 
va vea loc o probă surpriză 
rezervată copiloților. Nu a 
fost uitat nici tradiționalul 
concurs de miss, astfel că edi
ția din acest an a Raliului 
Frumuseții se anunță a fi un 
spectacol de zile mari.

I Arbitrii și observatorii etapei a 24-a, duminică, 5 iunie 
î A^n'rea Zam ' Gl°ria Bretea Română: Valentin Gavrilă - cen- 
v A’tru, Nicolae Albulescu și loan Filipaș (toți Brad) - asistenți.

Observator - Eugen Ambruș (Deva).____________________
Cerna Lunca Cernii - Zarandul Crișcior: Ion Mîndru - cen
tru, C-tin lordache și Adrian Romonți (toți Simeria)- asistenți. 
Observator - Bogdan Sever (Deva). __________________
Goanță Ghelari - Victoria Dobra: Victor Cojocari - centru, 
Florin Velea și Cornel Damian (toți Hunedoara) - asistenți. 
Observator - Petru Sperios (Hunedoara).________________
Viitorul Pădișa - AS Sântămăria Orlea: Florin Anca - cen
tru, Cristian Măluțan și Marius Necșulescu (toți Deva) - 
asistenți.
Observator - Tiberiu Nistor (Simeria).________ __________
Casino Ilia - Știința lancu de Hunedoara: Daniel Thirt - cen
tru, Alexandru Belgun (ambii Călan) și Dan ColeSniuc (Hune
doara) - asistenți.
Observator ■“ Sorin Chiria (Deva).___________
CFR Marmosim II - Streiul Simeria Veche: C-tin Dănilă - 
centru, Florentin Văcaru și Robert Roșea (toți Hunedoara) 
- asistenți.
Observator - Lazăr Kelemen (Deva).____________________
AS Boșorod - stă.

Noi sancțiuni disciplinare
Deva (C.M.) - Comisia de 

Disciplină a AJF Hunedoara 
a aplicat, ieri, noi sancțiuni 
dure împotriva echipelor din 
Campionatul Județean. Astfel, 
AS Boșorod a fost exclusă din 
campionat, din cauza nepre- 
zentării la două jocuri oficiale, 
iar Gloria Geoagiu s-a ales cu 
suspendarea terenului pentru 
o etapă, din cauza deficien
țelor organizatorice la parti
da din 29 mai, cu U.Petrașani. 
„Echipa din Boșorod a do
vedit neseriozitate și am fost 
obligați să luăm această de
cizie. Formația din Geoagiu 
nu a asigurat corespunzător

măsurile de securitate la me
ciul cu U. Petroșani, acesta 
fiind întrerupt câteva minute 
din cauza pătrunderii în teren 
a două persoane în stare de 
ebrietate”, preciza Doru Toma, 
secretarul AJF. Readucerea pe 
tapet a problemelor discipli
nare din fotbalul hunedorean 
ne oferă ocazia să precizăm că 
în articolul „Violența bântuie 
fotbalul”, din ziarul nostru de 
miercuri, s-a strecurat o gre
șeală, jucătorul Vasile Iancău 
(CFR Marmosim II) fiind sus
pendat pentru cumul de car
tonașe, nu pentru lovirea ad
versarului,

Corvinul câștigă Cupa AJF
Deva (C.M.) - Echipele de 

juniori Al și Bl ale clubu
lui Corvinul Hunedoara au 
câștigat, miercuri, la Si
meria, finalele Cupei AJF 
Hunedoara, disputate în 
compania echipelor simila
re ale Jiului Petroșani, ce
lălalt club de tradiție al ju
dețului în creșterea junio
rilor. în partida juniorilor 
Al (născuți în 1986 -1987), 
formația antrenată de Titi 
Alexoi s-a impus cu scorul 
de 2-0, grație golurilor re
ușite de Gălan (min. 13) și

Menea (min. 32) în fața tru
pei lui Toni Sedecaru. în 
finala la juniori Bl (născuți 
în 1988-89) elevii antreno
rului Florea Văetuș s-au im
pus cu același scor, prin 
punctele semnate de Herlaș 
(min. 82) și Șandra (min. 88) 
în fața echipei antrenate de 
Sorin Henzel. Asociația 
Județeană de Fotbal Hune
doara a acordat finalistelor 
premii, constând în cupe, 
diplome și mingi de fotbal 
(patru pentru campioană și 
două pentru învinsă).

45% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar CUM TE ABONEZI?

2.269 lei (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
hWD I cel mai complet supliment 

LÎJ de televiziune.
Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
Dână sâmbătă fată de nretul zilnic al ziarului

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

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei
169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei
319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0.20 lei
599.000 lei (59.9 lei noi) Dret/ziar ab. 1.920 lei (0 19 lei noii

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Numele

Localitatea

Telefon (optional)

I
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• La lot. Selecționerul Armeniei, olandezul 
Henk Wisman, a convocat 19 jucători pentru 
meciurile cu Macedonia și România, din lot 
făcând parte și mijlocașul Arman Karamian, 
de la FC Brașov.(MF)

• Bucurie. Un copil în vârstă de șapte ani, 
găsit pe o plajă din Indonezia îmbrăcat cu 
un tricou al Portugaliei, după ce a supra
viețuit aproape trei săptămâni în urma valu
lui seismic din decembrie, se va întâlni cu 
jucătorii naționalei.(MF)

• Gală de box. Federația Română de Box 
organizează astăzi, la Râmnicu Vâlcea, o 
gală de box profesionist în care cel mai 
important meci va fi cel petru titlul național 
la categoria cocoș, dintre Sorin Tănăsie și 
Nicolae Cristian.(MF)

Makaay e apt ]
Rotterdam (MF) - Agen

ția olandeză Voetbal I 
notează că accidentarea 
atacantului Roy Makaay j 
(foto), care a suferit, î 
marți o întindere mus
culară, în meciul amical i 
dintre Bayern Munchen j 
și naționala Germaniei, i 
(scor 4 - 2), nu este I 
gravă și că va fi refăcut i 
până la ora meciului cu j 
echipa României, din ; 
grupa I de calificare la i 
CM 2006. „Accidentarea ! 
lui Makaay nu este una j 
serioasă, deși va trebui i 
să -ia două zile de pau- i 
ză”, a scris Voetbal, care j 
a precizat că și atacan- i 
tul Robben va fi apt de i 
joc pentru partida de 
sâmbătă. Sursa citată a i 
subliniat că fundașul 
Khalid Boulahrouz, care 
a acuzat o leziune la ge
nunchi, este complet
refăcut, în timp ce 
Giovanni van 
Bronckhorst, 
Wilfred 
Bouma, Andre 
Ooijer și Mark 
van Bommel 
sunt încă în 
proces de recu
perare. Ultimii 
trei au făcut doar 
tururi de teren la 
antrenamentul de 
miercuri.

Viking FK, în Cupa UEFA
Oslo (MF) - Echipa norvegiană Viking FK 

va juca în Cupa UEFA, după ce Norvegia a 
câștigat trofeul fairplay din partea UEFA, 
urmând ca alte două formații participante 
să fie stabilite prin tragere la sorți, a anun
țat forul fotbalistic european. Norvegia, 
câștigătoarea acestui trofeu, are un club ca
lificat ditect, în timp ce alte șase țări care 
au obținut un coeficient peste opt vor intra 
în tragerea la sorți. Țările participante la 
tragerea la sorți sunt Danemarca, Suedia, 
Estonia, Germania, Anglia și Elveția. Pri
mele zece locuri în clasamentul fairplay 
pentru sezonul 2004-2005 sunt următoarele:

2. Danemarca 8,224 p
3. Suedia 8,158 p
4. Estonia 8,095 p
5. Germania 8,058 p
6. Anqlia 8,056 p
7, Elveția 8,028 p
8. Letonia 7,986 p
9. Armenia 7,985 p
10. Olanda 7.983 p

Echipa Viking FK, premiată de UEFA (Foto: epa)

Râul Tamudo

înlocuit cu 
David Villa 
Valencia (MF) - Ata
cantul Raul Tamudo, 
care s-a accidentat, a 
părăsit, marți, can
tonamentul echipei 
reprezentative de fot
bal a Spaniei 
desfășurat la Valenda 
în vederea meciurilor 
cu selecționatele Litu
aniei și Bosniei, din 
preliminariile Campi
onatului Mondial 
2006. Râul Tamudo 
a fost înlocuit cu 
jucătorul David Villa. 
Căpitan al echipei 
Espanol Barcelona, 
Râul Tamudo a 
acuzat dureri la 
piciorul drept. Astfel, 
selecționerul Luis 
Aragones l-a chemat 
în locul lui Tamudo 
pe David Villa, 
jucătorul formației 
Real Zaragoza mar
când 15 goluri în 
campionatul Spaniei, 
în actualul sezon 
competițional.

■ Din sezonul următor, 
meciurile de baraj pen
tru retrogradare nu vor 
mai avea loc.

Roma (MF) - Liga Profe
sionistă de Fotbal din Italia 
a anunțat că începând din se
zonul viitor nu vor mai avea 
loc meciuri de baraj pentru 
stabilirea echipelor retrogra
date sau a celor calificate în 
cupele europene, în caz de 
egalitate de puncte la finalul 
campionatului, informează 
Calciomercato. Vicepreședin
tele ligii italiene de fotbal, 
Maurizio Zamparini, a pre
cizat că Adunarea generală a 
cluburilor din campionatele 
Serie A și Serie B a decis eli
minarea barajelor, din cauza 
calendarului încărcat. Potri
vit actualului regulament, în 
cazul în care două sau mai 
multe formații se află la egali
tate de puncte la finalul cam
pionatului, fiind în joc titlul 
de campioană, locurile pentru 
Liga Campionilor sau Cupa 
UEFA, precum și locurile re- 
trogradabile, stabilirea câști

Secretele, aspru pedepsite
■ Chelsea, antrenorul 
Mourinho și Ashley Co
le de la Arsenal au de 
plătit 900.000 de euro.

Londra (MF) - Clubul londo
nez împreună cu antrenorul 
lui Chlesea și jucătorul lui 
Arsenal sunt considerați vino- 
vați pentru încălcarea regu
lamentului federației engleze. 
Toți au fost amendați cu su
ma totală de aproximativ 
900.000 de euro. Clubul Chel
sea, vinovat pentru că a nego

Sokota la Porto
Porto (MF) - Atacantul 

croat Tomislav Sokota, 
care a evoluat în acest 
sezon la echipa campi
oană a Portugaliei, Ben
fica Lisabona, a semnat 
un contract pentru patru 
sezoane cu gruparea por
tugheză FC Porto. Clubul 
Benfica Lisabona a anun
țat, în luna ianuarie a 
acestui an, că nu va pre
lungi contractul interna
ționalului croat. Atacan
tul Tomislav Sokota, în 
vârstă de 28 de ani, a 
evoluat pentru echipa Di
namo Zagreb în perioada 
dintre anii 1997 și 2001, 
înainte de a se transfera, 
în Portugalia, la formația 
Benfica Lisabona. 

gătoarelor se face prin meci
uri de baraj, tur-retur. Dacă 
există mai multe echipe, se 
iau în calcul punctele obținu
te în întâlnirile directe, astfel 
încât să rămână doar două 
echipe pentru baraj.
Rezultatele directe

Miercuri, cluburile din cele 
două eșaloane din Italia au 
decis să se renunțe la meciu
rile de baraj, echipele aflate 
la egalitate urmând să fie des
părțite în funcție de rezulta
tele directe. Liga Profesionis
tă de Fotbal a modificat, de 
asemenea, regulamentul în 
ceea ce privește reluarea me
ciurilor suspendate. Până în 
prezent, indiferent de rezultat 
sau minutul în care s-a între
rupt meciul, jocul se va relua 
de la început. începând din 
sezonul 2005/2006, meciul se 
va relua din minutul întreru
perii și cu rezultatul existent 
în acel moment, la fel cum se 
întâmplă în campionatul Spa
niei. O altă decizie se referă 
la posibilitatea introducerii 
de către cluburile din Serie A 
a terenurilor cu gazon sintetic.

ciat în secret cu jucătorul Ash
ley Cole un eventual transfer, 
fără acordul celor de la Arse
nal Londra, a primit o amen
dă record de 444.000 de euro. 
Managerul portughez al echi
pei Chelsea Londra, vinovat 
de conduită nesportivă, va 
trebui să achite o amendă de 
296.000 de euro. în ceea ce-1 
privește pe jucătorul Ashley 
Cole, acesta va trebui să plă
tească suma de 148.000 de eu
ro. Potrivit presei engleze, cea 
mai mare amendă dictată în- 
tr-un caz similar a fost de

S-a retras
H Tehnicianul Dușan 
Bajevici a câștigat cu 
Olympiakos Pireu titlul 
și Cupa Greciei.

Pireu (MF) - Antrenorul 
sârb Dușan Bajevici a demi
sionat de la conducerea teh
nică a formației Olympiakos 
Pireu, echipă cu care a câști
gat, în acest sezon, campio
natul și Cupa Greciei. „Sunt 
mândru de rezultatele echi
pei, însă poate acestea nu au 
fost de ajuns, în raport cu vi
surile europene ale formației 
Olympiakos”, a declarat, într- 
un comunicat, Bajevici, în 
vârstă de 57 de ani, care a 
subliniat că nu va solicita 
nici o indemnizație, în con
textul în care i-au mai rămas 
doi ani de contract. Jucătorii

Atalanta a retrogradat în Serie B. (Foto epa

30.000 de euro pentru clubul 
Liverpool, care a fost amen
dat că l-a contactat pe Chris
tian Ziege, de la Middles
brough, în urmă eu cinci ani.
Sancțiuni aspre

Comisia a amenințat clubul 
Chelsea că-i va retrage trei 
puncte în sezonul viitor, în 
cazul în care conducătorii săi 
vor contacta un jucător al 
altui club, fără a respecta re
gulamentul aflat în vigoare. 
Cazul acesta a fost analizat de 
o comisie independentă, for

în plină glorie
echipei Olympiakos erau îm- 
părțiți în două grupuri, bra
zilianul Rivaldo aflându-se în 
W......... . ....................... . ...........
Sunt fflândra de rezultatele echipei, 

fosă poate acesta. pa w fost de 
ajuns, .în raport cu 'visurile 

europene ale formației Olympiakos.

Dușan Bajevici
...............• i

fruntea celor care nu-1 dore
au pe Bajevici. Chiar și prin
cipalul grup de suporteri, 
Gate 7, și-a exprimat dorința 
de a nu-1 mai vedea pe tehni
cianul sârb pe bancă în sezo
nul viitor.
Palmaresul sârbului

Bajevici și-a început carie
ra de antrenor în anul 1986, 
în fosta Iugoslavie, înainte de 
a nlPPJJ în riror'ia T-m 

mată din trei membri, care a 
apreciat că fundașul englez a 
încălcat regula K5 privim3 
contactul cu jucătorii, întâ. 
nindu-se, împreună cu agen
tul său, cu responsabili ai clu
bului Chelsea și cu antrenorul 
Jose Mourinho într-un hotel 
din capitala Angliei. Comisia 
a apreciat, de asemenea, că 
Chelsea Londra și antrenorul 
Jose Mourinho se fac vinovați 
că l-au contactat în secret pe 

-jucătorul Ashley Cole, în timp 
ce acesta se afla sub contract 
cu o altă grupare.

Suedezul
Roger Federer 
(stânga) și spa
niolul Rafael 
Nadal au făcut 
ieri o fotografie 
înaintea meciu
lui din semifi
nalele turneului 
de la Roland 
Garros, care are 
loc în această 
după-amiază. Cei 
doi tenismeni 
sunt cotați la ca
sele de pariuri 
din Anglia cu 
șanse foarte mari 
pentru a câștiga 
trofeul acestei 
importante com- 
petiții.(D.Ș.)

(Foto: EPA)

da 1988 - 1996 el a câștigat cu 
AEK Atena patru titluri de 
campioană, o Cupă a Greciei, 
o Supercupă a Greciei și o Cu
pă a Ligii. Tehnicianul sârb a 
condus apoi pe Olympiakos la 
trei titluri consecutive în pe
rioada 1997 - 1999, la o Cupă 
a Greciei, dar și la un sfert de 
finală al Cupei UEFA. în ianua
rie 2000, el s-a ocupat de pre
gătirea formației PAOK Salo
nic, alături de care a câștigat 
Cupa Greciei, în anul 2001. 
Bajevici s-a întors la AEK 
Atena în iunie 2002, iar apoi 
la Olympiakos în iunie 2004. 
Duminică, presa turcă a scris 
că antrenorul Gheorghe Hagi, 
care a demisionat din funcția 
de antrenor principal al echi
pei Galatasaray, a ajuns la un 
acord de principiu cu grupa- ni..----
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Vând ap. 2 camere (03)

• bdul Decebal, etaj intermediar, renovat total, 
preț negociabil la vedere. Tel. 0726/705460.
• cartier Dada, bl; 31,38 mp, preț 750 milioane 
lei, negociabil. Tel. 224182,0723/499284.
• decomandate, 56 mp, 2 balcoane închise, 
parchet, gresie, faianță, repartitoare, etaj 2, zona 
I. Maniu, preț 1,050' mid. lei, negociabil. Tel. 

0742/019418.
1 ‘ • decomandate, balcon închis, modem ame

najat, ocupabil imediat, 56 mp, zona Liliacului, 
preț 1,050 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/039628.
• decomandate, centrală termică, parchet, gre-' 
sie, faianță, balcon închis, etaj 3, zona Bălcescu, 
preț 820 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418.
• decomandate, contorizări, parchet, faianță, 
etaj 9/9, fără probleme de izolație, zona gării, 
preț 700 milioane lei, negociabil. Tel.

' 0721/521378.

• Deva, Str. Teilor, bl. 47, 2 pivnițe, parter, 
canalizare separată. Tel. 0720/743834, fără inter
mediari.

" • foarte urgent, circuit, zona Dacia, balcon în
chis, cu cămară, baie cu geam, contorizări, ușă 
metalică. Tel. 0722/585819.
• foarte urgent, semidecomandate, zona Kogăl- 
niceanu, bine întreținut, camere cu parchet, 
jaluzele verticale, centrală termică, etaj inter
mediar. Tel. 0722/585819.
• semidecomandate, contorizări, ușă metalică, 
parchet lamelar, gresie, faianță modeme, 36 mp, 
preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/815781.
• semidecomandate, etaj 1, cartier Gojdu, ocu
pabil imediat, bine întreținut, contorizări, preț 
890 milioane lei. Tel. 213604,0720/061566..
• semidecomandate, Gojdu, modificări bucă
tărie, rolete exterioare, balcon închis, gresie, 
faianță, contorizări, vedere în ambele părți. Tel. 
225049, până la ora 16,0722/610686.

• semidecomandate, zona Astoria, parter, par
chet, gresie, faianță, marmură, contorizări, preț 
750 milioane lei, negociabil. Tel. 0721/521378

• urgent, decomandate,.Dorobanți, etaj 3, modi
ficat, contorizări, preț 1,03 mid. lei. Tel. 
0745/367893.
• urgent, decomandate, etaj intermediar, zona I. 
Maniu, balcon, contorizări, preț 1,050 mid. lei. Tel. 
0721/708708.
• urgent, semidecomandate, zona pieței, bucă
tărie, baie, hol, cu gresie ți faianță moderne, 
geamuri temopan, centrala termică, instalații 
electrice și sanitare noi. Tel. 0722/585819.

• vând sau schimb apartament 2 camere parter, 
Deva, pentru spațiu comercial, fără intermediari, 
preț 21.000 euro, negociabil. Tel. 0723/335189.

Vând ap. 3 camere (05)
yRfecomandate, balcon închis, parchet, con
torizări, gresie, faianță, garaj, zona Eminescu 
(Casa de cultură), preț 46.000 euro, negociabil. 
Tel. 0742/019418
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală, preț 36.500 euro. Tel. 
228615.
• decomandate, hol central, balcon închis cu 
termopan, ușă metalică, contorizări, mobilă 
dormitor nouă, ocupabil imediat, preț 1,030 mid. 
lei. Tel. 0740/210780.
• Simeria, central, acoperit, interfon, etaj 3 din 
4. st 80 mp, decomandate, balcon închis, 2 băi, 
centrală termică, contorizări, garaj. Tel. 
0726/737953.
• transformat in 2 camere, etaj 2, cartier Dacia, 
ocupabil imediat, preț negociabil. Tel. 
0740/210780,227572, seara.
• urgent, etaj 2, Deva, ocupabil imediat, ușă 
metalică, apometre, gaz 2 focuri, preț 720 
milioane lei. Tel. 0722/564004.
• urgent, etaj intermediar, bloc de cărămidă 
centrală termică nouă ușă din lemn masiv, 46 
mp. zona Dacia, bloc curat preț 780 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/815781.
• urgent, semidecomandate, zona Dacia, etaj 
intermediar, camere cu parchet lamelar, 
bucătărie, baie, hol cu gresie și faianță geam la 
baie, contorizări, ocupabil imediat Tel. 
0722/585819.

nd ap. 4 camere (07)
• decomandate,'100 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări apă gaz, etaj 2 din 4, Str. Liliacului, 
preț 1,4 mid. lei. Tel. 0745/079659.
• decomandate, 100 mp. Deva, zona Lido, 3 
balcoane, 2 băi, centrală termică totul nou, occi
dental, preț 43.000 euro, negociabil. Tel. 215212.
• decomandate, 120 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică multiple îmbunătățiri, etaj 1 
din 4, zona Carpați, preț 47.000 euro, negociabil. 
Tel. 0745/084616.
• decomandate, etaj 3, zona pieței, preț 41.000 
euro. Tel. 0745/367893.
• decomandate, suprafață mare, deosebit 
centrală termică zonă centrală Deva, preț 1,580 
mid. lei. Tel. 0743/384022.
• urgent, decomandate, ziduri din cărămidă 2 
balcoane închise, vedere în 2 părți, îmbunătățiri, 
contorizare individuală centrală termică 
proprie, boxă și garaj la parter, în zonă comer
cială preț negociabil, cu sau fără anexe. Tel. 
0744/396853.

Vând case, vile (13)
• 2 camere, bucătărie, baie, cămară hol, 2 curți, 
grădină 3,5 ari, cu acareturi, str. Grivița, nr. 31, 
preț 1,2 mid. lei. Tel. 236510.
• 3 camere, baie, bucătărie, hol, beci, 400 mp, 
zonă ultracentrală preț 60.000 euro. Tel. 
0721/708708.
• casă, curte, garaj, grădină în Alba lulia, Str. 
Bucovinei, hr. 11, zonă centrală (lângă Poșta din 
noul sediu, lângă piața de jos). Tel. 212397,
• Deva, 2 camere, baie, bucătărie, hol, zonă 
liniștită 40.000 euro. Tel. 0721/521378

Vând case de vacanță (15)
• 2 camere, hol, bucătărie, livadă 1000 mp, zona 

" Băița, preț 350 milioane lei, negociabil. Tel.
0745/888619.

; • construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 

■ utilitățile, accept variante.Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)

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

• 4 camere, bucătărie de vară dependințe, 
grădină teren arabil, pomi fructiferi, viță de vie, 
preț 23.000 euro, negociabil, în localitatea 
Lăpugiu de Jos. Tel. 232191,0723/082388
• 4 camere, bucătărie, cămară pivniță coridor, 
curte, grădină 1500 mp, cu pomi fructiferi, în 
Dobra, Str. Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. 
Relații tel. 212406,283132.
• casă cu grădină - arabil - 0,20 ha, în satul 
Lunca Băița, nr. 98 preț negociabil. Informații la 
adresă
• casă cu grădină în satul Pricaz, nr. ,151. 
Informații la tel. 211670.
• Cristur, nr. 146, preț 690 milioane lei. Tel. 
224182,0723/499284.
• in Turdas, nr. 182, și 30 ari teren intravilan. Tel. 
0721/035361.
• Simeria veche, 3 camere mobilate stil occi
dental, sobe teracotă pe gaz, hol, baie, 
bucătărie, terasă pivniță anexe, 50 ari grădină 
cu pomi, 20 ari teren arabil, preț 130.000 euro, 
negociabil. Tel. 233789,0721/579308
• vând sau schimb casă mare, cărămidă 
situată în Fizeș, teren 9 ha, pomi fructiferi, apă 
curentă cu apartament 2 sau 3 camere, în Deva 
Tel. 224193,683267.

Vând garsoniere (19)
• cartier Dada, bL 4, etaj 1, contorizări, ocu- 
pabilă imedat Nu sunt agent imobifar. Tel 
230592,0723/807419.
• cartier Dada, parter, contorizări, repartitoare, 
parchet laminat, gresie, faianță ocupabilă ime
diat preț 550 milioane lei. Tel. 0745/356077, 
220579.
• confort 1, amenajată occidental, mobilată 
Deva, Dorobanți, preț 720 milioane lei. Tel. 
0743/384022.
• confort 1, dec., contorizări, repartitoare, bal
con mare, debara, cămară etaj intermediar, 
bdul Decebal, bl. 15, preț 875 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 233025,0742/075944.
• garsonieră 490 milioane lei, apartament 2 
camere 510 milioane lei, apartament 3 camere 
750 milioane lei, negociabil. Tel. 0720/437889.

• in Simeria, zonă centrală îmbunătățiri, cen
trală proprie, parchet gresie, lambriuri, complet 
mobilată la cheie, preț 480 milioane lei. Tel. 
0745/343093.
• vând sau schimb garsonieră mobilată și uti
lată centrală termică gresie, parchet lambriuri, 
în Simeria, zonă centrală cu apartament 2 ca
mere plus diferență Tel. 0746/940626, 0745/ 
343093.

Vând terenuri (21)
• 1000 mp teren, zona Deva, la 3 km, buri pentru 
construcție cabană casă facilități curent gaz. 
Tel. 0726/158688.

• 13S00 mp teren, lângă cabana Bejan. Tel. 
223783,222002.
• 1779 mp teren, Deva-Sântuhalm, zona Alaska. 
Tel. 210869,223783.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• agricol, la 2 km de Deva, în Archia, preț 1,5 
euro/mp. Tel. 0721/258860.
• intravian 4020 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă canali
zare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 0254/ 
212803.
• intravilan In Băcia, cu toate facilitățile, curent, 
gaz, apă canalizare, 3600 mp. preț 4 euro/mp. 
Tel. 0724/388452,0254/233974.
• intravilan, 1200 mp, grădină 20 x 60 mp, în 
localitatea Totești Hațeg, lângă școală preț 
12.000 lei mp, negociabil, acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.
• intravilan, 3200 mp, în Hărău, afectat de 
autostradă preț 5 euro mp. Tel. 214645.
• intravilan, 5100 mp, fs 24 m, Deva, preț 22 
eurp/mp, negociabil. Tel. 0740/210780.
• intravilan, 700 mp, str. N. Tonitza, panoramă 
superbă utilități în zonă preț 15 euro/mp. Tel. 
218399.
• intravilan, In Simeria, zona Marmura, 15 ari. 
acces la curent, apă și gaz, preț 10 euro/mp. Tel. 
0745/343093.
• intravilan, pentni construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, s 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă Informații la tel. 220269, după ora 16, 
0746/029058
• teren, consbucție garaj + mansardă supra
față 55 mp, zona Ceangăi, cu proiect și au
torizație de construcție, preț 80 milioane lei. Tel. 
0745/393719.
• intravilan In Deva, 1500 mp, fs 25 m, zona 
Fabricii de Mătase Matex, acces la toate 
utilitățile, preț negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308 seara, 212057.

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program prelungit;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix, bonuri de masă și venituri în 
funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra,
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.rd

Vând spații comerciale (25)
• parter bloc, amenajat cu toate dotările, intrare 
separată din exterior, 30 mp, 2 camere și 2 băi. 
Tel. 0745/260132.
• urgent, zona Eminescu, 36 mp, amenajat, alee 
betonată ușă și geam termopan, bucătărie, 
baie, gresie și faianță zugrăvit, ocupabil 
imediat. Tel. 0722/585819.

imobile chirii (29)

• caut pentru închiriat apartament 2 
camere mobilat și garaj, zonă centrală. Tel. 
230280,0745/529058,0723/014412.

• caut pentru închiriat spațiu comercial sau 
casă în comuna Dobra, zonă cenrală. Tel. 
0741/196562.
• Închiriez casă de vacanță în stațiunea 
Geoagiu-Băi, preț 'onvenabil. tel. 241044, după 

ora 17.
• ofer apartament 2 camere semidecomandate, 
zona ultracentrală mobilat, utilat ultramodern, 
contorizări, preț 150 euro/lună Tel. 0721/708708.
• ofer garsonieră camere decomandate, 
mobilată și utilată zona Mărăști, contorizări, 
preț 100 euro/lună Tel. 0721/708708

• ofer pentru închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată televizor, baie, în Deva, preț 700.000 
lei/zi.Tel. 0722/564004.
• ofer spre închiriere cabinet stomatologic. 
Relații latei. 212016.

Imobile schimb (30)
• schimb apartament 3 camere decomandate, 
etaj 1, zonă centrală cu apartament 2 camere, 
similar. Tel. 228615.
• schimb apartament 3 camere și garaj și 
apartament 2 camere, în Deva, cu casă serioasă 
cu teren, minim 800 mp, exclus peste linie. Tel. 
0723/335189.
• schimb casă'nouă Boholt, cu apartament 3 
camere decomandate, etaj intermediar, plus 
diferență Tel. 0254/226352

Auto românești (36)
• vând Aro 243 D, motor Brașpv, remorcă 1,5 
tone, stare bună acte la zi. Tel. 0723/335189, 
245874.
• vând Dada 1300, af 1978, unic proprietar, stare 
perfectă de funcționare, motor af 1987, RT, asi
gurare, preț 16 milioane lei, negociabil sau vari
ante. Tel. 0726/705460.
• vând Dada 1310, unic proprietar, af 1990,5 
trepte, VT 2006, bord CN, baterie în garanție, 
necesită reparații tinichigerie și vopsit, preț 23 
milioane lei, negociabil. Tel. 0726/369313.
• vând Dada 1310, af 1988, stare foarte bună 5 
viteze, 79.000 km, aspect plăcut, preț fix 900 euro. 
Tel. 220601,0721/384799.
• vând Dada 1310, break, 5 trepte, stare bună 
VT 2007, af 1988, preț 1200 euro. Tel. 0744/700235, 
219780.
• vând Dada Logan, full-options, 5000 km. Tel. 
0745/873243,248748.
• vând Dada papuc 1305, af 1997, alb, 2 locuri, 
preț negociabil, Deva, str. Imp. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.
• vând Dada Super Nova, af 2001, cu îmbu
nătățiri, preț 135 milioane lei. Tel. 214645.
• .vând Dada Super Nova Rapsodia, af 2001, 
vopsea originală din fabrică, mașina a fost 
ținută în garaj .Ireproșabilă Tel. 0723/270348

• vând Dada Super Neva Confort motor, cutie 
de viteze Renault Clio, argintie, af 11.2001,24.000 
km, Deva, preț 3800 euro. Tel. 0724/315252, 
0726/224003.
• vând Oltdt, af 1989, stare tehnică și estetică 
excelentă taxe la zi, VT 2007, preț negociabil. Tel. 
214098 0726/305098.
• vând Super Nova, af 2002, model Confort, 
vopsea originală din fabrică metalizată, irepro
șabilă Tel. 0744/125690.

Auto străine (37)
• vând urgent VW Caddy 1,9 Dm, af 1997, airbag, 
volan reglabil, impecabil, 145.000 km, consum 
5%, preț 5.600 euro, negociabil. Tel. 0740/420521.
• cumpăr urgent Opel Agila, Matiz sau Tico, af 
2000 - 2005, ofer 2.000 euro. Tel. 0720/743834.
• vând rulotă auto completă, preț 1000 euro. 
Relații tel. 0722/503001.

Microbuze. Dube (38)
• închiriez microbuz minim 10 locuri, pentru 
transport persoane în străinătate. Tel. 
0726/369313.

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

?
• vând Iveco Turbo Daily, 2500 cmc, 14 locuri, 
taxe achitate la zi, persoană fizică sau variante, 
preț negociabil. Tel. 0726/705460.
• vând microbuz Mazda E 2200,11 locuri, af 1988 
preț negociabil, Deva, str. împ. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.
• vând VW LT 28, model lung și înalt, 14 locuri, af 
1987, stare foarte bună de funcționare, acte la zi, 
preț negociabil. Tel. 0722/161661.

Camioane, remorci (39)
• vând remoreă2axetipfurgon,2000 kg,model 
deosebit af 1999, stare foarte bună preț nego
ciabil. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cositoare centrifugă pentru tractor 
mare, mașină adunat și strâns fân, mașină erbi- 
cidat 450 litri, semănătoare 17 rânduri păioase. 

Tel. 263472,0723/378752.

Moto-velo (41)
• vând bicicletă pentru copil 3 - 5 ani, stare 
foarte bună preț 700.000 lei. Tel. 221431, seara. .

Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, noi, cu jantă 
și cameră dimensiuni 975/18, cutie viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele de Dacia. Tel. 
221431, seara.

Mobilier și interioare (47)
• vând bufet sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime de cca 100 ani, stare irepro
șabilă preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând colțar, în garanție, preț 9 milioane lei, 
negociabil, și aragaz electric 4 ochiuri, preț 
600.000 lei. Tel. 229017.
• vând convenabil canapea extensibilă de 2 
persoane, birou, masă extensibilă de sufragerie, 
6 scaune tapițate, mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța), combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084, 0742/939993, 
0724/643045.
• vând foarte avantajos dulap 4 uși, pat dublu, 
canapea, 2 fotolii. Tel. 0745/703638.
• vând mobilă: dulap 2 uși. vitrină canapea 
extensibilă masă și 4 scaune, oglindă preț 
negociabil, Hațeg. Tel. 770017.

î ' * ™ " V ' 'V ‘ » <A.

• 3 camere și grădină, în Vața de los, satul 
Prăvăleni, anexe gospodărești. Relații tel. 
0256/357798 0726/374681.
• în Boholt, centrală termică, termopan, 
mansardă hidrofor, fosă septică garaj, fântână 
pomi fructiferi. Tel. 0254/229256.

MELINDA IMBEX-

i n s t a I i
S.C. Melinda Impex S.R.L. Filiala Instal comercializează următoarele produse:

• fitinguri negre și zincate, elemente sudabile
• racord de Îmbinare rapidă GEBO
• robineți cu bilă pt. apă si gaz
• accesorii cu flanșă
• țeava multistrat și fitinguri aferente
• țeava din cupru Feînrohren și fitinguri aferente
• țevi și fitinguri PPRC pt. instalații sanitare

și încălzire
• radiatoare DUNAFERR
• pompe GRUNDFOS

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

CELSIUS, DEMRAD
• conducte de PE pt. apă potabilă 

și fitinguri aferente

\ Continuitate în inovație!

• vând moMă dormitor formată din pat dublu, 
saltele Relaxa, dulap 3 uși, 2 noptiere, comodă 
măsuță cu oglindă scaun, preț 11 milioane lei. 
Tel. 218854,0788/627065,0740/601003.
• vând pat pliant pentru voiaj și saltea Relaxa 
190/135 cm, preț negociabil. Informații zilnic tel. 
228204.
• vând urgent colțar sufragerie, mobilă bucă
tărie, masă scaune, mască chiuvetă covoare 
persane 3/2,3,5/2,20 m, bibliotecă mică cu birou, 
mobilă sufragerie, bibliotecă vitrină dulap 2 uși, 
negociabil. Tel. 224891.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• Societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 6,5 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și 600 străine, cu și 
fără abonament, montarea șr deplasarea 
incluse în preț. Informații la tel. 
0723/481776,0745/840474.

• vând convenabil videorecorder Sharp cu tele
comandă amplificator Technics. Tel. 218234 
seara, 0745/253413.'

Calculatoare si accesorii
1

• vând calculatoare Intel Pentium 4, preț avan
tajos, imprimante HP multifuncționale și 1 copi
ator Sharp SF 2218 aproape nou și camere foto 
digitale. Tel. 0721/553868

• vând calculator AMD 1800 MHz, 40 GB HDD 128 
DD RAM, CD ROM, USB, rețea, audio, modem, 
preț 6,5 milioane lei. Tel. 0722/161644.
• vând imprimantă cu 4 tăvi și mașină spălat 
automată de Cugir. Tel. 216334.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cort 2 - 3 persoane, compus din dormitor, 
verandă închisă terasă culori frumoase, stare 
foarte bună Accesorii: 2 saltele pentru dormitor, 
aragaz camping. Tel. 0722/856326.
• vând haină de piele, neagră bărbătească 
mărimea 52, bocanci de schi maro, bărbătești, 
mărimea 48, preț negociabil. Tel. 213053.
• vând vestă piele nr. 50, preț 700.000 lei, și fustă 
piele, lungă nr. 50, preț 1 milion lei. Tel. 234076.

• vând rochie de seară model cu corset + voal;
culoare deschisă, mărime reglabilă, preț 2 
milioane Iei. Tel. 0742/939993.

Materiale de construcții (53)
• vând cărămidă refractară preț avantajos 
Relații tel. 0720/049297.

Electrocasnice (56)
• vând congelator 5 sertare, preț 3 milioane lei; 
negociabil. Tel. 0254/227452.
• vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună Tel. 221431, seara.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună preț 2,5 milioane lei, negociabil. Tel. 
219739,0723/229046.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, aproape nouă 
frigider Minsk rusesc și un aspirator AP 21, în 
perfectă stare de funcționare. Tel. 232414.
• vând.ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, stare 
foarte bună preț negociabil. Tel. 228204.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 10 porci, 2 vaci, Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.
• vând 20 oi cu lapte și 10 miei. Tel. 0727/202866.

• vând junincă gestantă Tel. 261013.
• vând mânză 2 ani. ham, căruță plus utilaje. 
Relații tel. 616414.
• vând pești exotici la prețuri foarte avanta
joase. Tel. 0727/592599.

• vând un porc de 150 kg, localitatea Dobra. Tel. 
283283.
• vând vacă Sântuhalm. Tel. 210850,225093.

instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Virth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, preț nego; 
ciabil. Tel. 221431, seara.
• vând pianină Lipatti, mecanism german, Deva. 
Tel. 0722/629058.

Altele (61)
• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 170 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.

Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

’MIOARA,
Str. Ion lonescu 
de la Brad nr. 29.
Tel: 0256400774
Fax: 0256-400”*
e mail rnstaltii'.S&mehnoa.i.'

mailto:laura.contra@informmedia.rd
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Comemorări (76) Decese (75)

în memoria mamei mele
CORNEA MARGARETA

Au trecut 40 de zile/De când nu mai vii la mine/De când ai 
plecat, nici un telefon nu ne-ai dat/Te-ai dus în pământul 
rece/Unde nimeni nu te vede. Dormi în pace.

Fiica Maria Draia, din Șoimuș, nepoții și strănepoții

Tatăl Gheorghe, cu adâncă durere în suflet, anunță 
pierderea unicului și celui mai iubit fiu

inginer calculator CIPRIAN JULA
Dragul meu fiu, m-ai părăsit prea repede, rămânând singur 
în viată. Pentru modul deosebit cum m-ai iubit și respectat 
te voi plânge veșnic și nu te voi uita câte zile voi trăi. 
Dumnezeu să te odihnească, să-ți fie țărâna ușoară și 
amintirea veșnică, scumpul meu fiu!
înmormântarea are loc astăzi 4 iunie, ora 13, la Vața de 
Jos.

Se împlinesc 6 săptămâni de tristețe, neuitare și dor de la 
trecerea în neființă a celei care a fost

CORNEA MARGARETA
mamă, soacră și bunică iubitoare. Dragostea și 
recunoștința noastră să-i fie mângâiere în lumea de 
dincolo. Odihnească-se în pace.

Aurica și Vasile, Delia, Oana, Lucian

Soția Diana cu inima zdrobită de durere anunță decesul 
minunatului ei soț

CIPRIAN JULA
în vârstă de 32 de ani. Te voi păstra mereu în sufletul meu. 
Dumnezeu să te odihnească în pace.

Colectivul de salariați de la SC Infomin SA Deva este 
alături de familia greu încercată prin pierderea celui care 
a foșt

inginer CIPRIAN JULA
Sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

Socrii Băneasă Vinelu și Victoria deplâng trecerea în 
nefiinfă a celui care a fost un bun și drag ginere

CIPRIAN JULA
Nu te vom uita niciodată.

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet trecerea în 
neființă a celei care a fost o minunată soție, mamă și 
bunică

BRÂNDUȘA FLOARE
in vârstă de 75 de ani. înmormântarea are loc astăzi 3 
iunie, ora 14,30, în satul Tisa. Dumnezeu să o odihnească în 
pace.

Soția Virgilia împreună cu familia mulțumește tuturor 
rudelor, prietenilor, vecinilor care i-au fost alături în 
clipele grele pricinuite de trecerea în neființă a soțului

LEMNI ȘTEFAN
din Gothatea. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Soțul Petru și fiul Florin, nora Titiana și nepoata Florina 
anunță că se împlinesc 6 săptămâni de la trecerea în 
neființă a celei care a fost

CORNEA MARGARETA
o bună soție, mamă, soacră și bunică. Comemorarea va 
avea loc sâmbătă 4 iunie, ora 9, la Catedrala Sf. Nicolae, 
din Deva. Te vom păstra mereu în sufletele noastre îndu
rerate.

Colectivul ROMTELECOM Hunedoara este alături de 
familia îndurerată în aceste grele momente ale decesului 
dragului nostru coleg

CIPRIAN JULA
Sincere condoleanțe!

Verișorii Călin, Dana și Mădălina sunt alături de Diana și 
familia îndoliată în aceste momente grele pricinuite de 
decesul verișorului

CIPRIAN JULA
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Cu nemărginită durere, soțul Costică anunță trecerea în 
neființă a celei care a fost o bună și iubitoare soție

VALENTINA (VALEA) GHEORGHE
Dumnezeu să o odihnească în pace.

Nepoata Mariana Stoicoi cu soțul Jenei și fiicele Roxana și 
Cristina deplâng trecerea în neființă a mătușii lor iubite

VALENTINA GHEORGHE
Dumnezeu să o odihnească în pace.

Se împlinesc 6 luni de la trecerea 
în neființă a celui care a fost un 
bun fiu, frate și nepot

UNGUR CRISTIAN
Parastasul de pomenire va avea loc 
duminică 5 iunie, la Biserica Orto
doxă din Bretea Mureșană. Te vom 
păstra mereu în sufletele noastre.

Părinții Cornel și Emilia, frații 
Marius și Emilian, bunicii, 

unchii, familia Pascotă din Foit și 
familia Vasilniciuc din Deva

în 7 iunie se împlinesc 4 ani de 
când a plecat dintre noi

DRAIA GHEORGHE
un bun soț, tată, socru și bunic. 
Parastasul de pomenire va avea loc 
în data de 4 iunie, ora 9, la Biserica 
Sf. Nicolae din Deva. Dormi în 
pace.

• Societate autorizați vinde și în 12 rate 
> lunare tahografe fabricate în Scoția la 
î prețul de numai 1.700.000 lei pe lună; prețul 

include montaj, verificare și calibrare. 
r. Pentru plata pe loc 15.990.000 lei. Tel.

0744/561964,0269/228707.

• vând serviciu Arcopal Franța, 1.800.000 lei, set 
tacâmuri 12 persoane, 1.800.000 lei, la geantă 
Diplomat. Tel. 234076.

Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 

București organizează, în 
data de 16.06.2005, 

concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de 

director executiv adjunct 
k. Direcția pentru 

Agricultură și Dezvoltare 
Rurală Hunedoara - Deva.

Tematica și relații 
suplimentare se pot obține 

la telefonul 217453 
interior 103.

(24430)

• cumpăr buștean molid, plata pe loc. Tel. 
0722/314123.
• vând 2 butelii de voiaj, noi, aduse din Polonia. 
Tel. 232414.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Duț Gabriel Silviu. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lanc Angelica din Zeicani. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ștelll losif. Se declară nul.
• pierdut legitimație călătorii locale, liniile 6 și 
8, pe numele Grec Francisc. Se declară nulă.

CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI 
CAI. HUNfcDOARA DE SĂNĂTATE Hunedoara - Deva

anunță: ,
întrucât începând cu data de 01.07.2005 contractul de 
furnizare de servicii medicale încheiat cu dl. dr. CÂTA 
ROMULUS încetează, recomandăm asigurați lor din localitatea 
Lunca Cernii înscriși pe lista acestuia ca, până la scoaterea la 
concurs a postului rămas vacant, să se adreseze d-nei dr. 
MOGA Daniela din localitatea Toplița. (24464)

• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Bendea Mariana Aurelia. Se declară 
nulă.

Apeluri (65)

• Absolvenții liceului Agroindustrial Geoa- 
giu, promoția 1980, sunt rugați să sune la 
tel. 0744/846613 pentru informații referi
toare la organizarea aniversării a 25 de ani 
de la absolvire.

Matrimoniale (69)
• Sărac financiar dar bogat la suflet pierdut 
jumătate de inimă Dacă ai găsit-o, ofer recom
pensă cealaltă jumătate, zodia Pești, 32 de ani. 
Rog seriozitate. Aviz profitoarelor. Tel. 
0720/743.834.

Solicitări servicii (71)
• nor nvon caut persoane care doresc 
să devină reprezentanți Avon. Tel. 0722/483349.
• ești interpretță) de muzică populară ai nevoie 
de negative? Sună la 0722/629058, Deva.

• vrei să câștigi Intre 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria. Nu vei regreta

• caut specialist pentru întocmirea unor pro
iecte de reabilitare și reamenajare a unor 
construcții vechi. Tel. 0745/096675,218308 seara

Prestări servicii (72)

• Fundația Muncii Hunedoara - Deva orga
nizează cursuri de calificare in meseriile de: 
operator producție radio-tv, operator 
calculator, ospătar, lucrător In comerț 
(vânzător), laborant apă Diplomele emise 
de Ministerul Muncii sunt recunoscute și 
peste hotare. înscrierile se fac până la 10 
iunie. Relații la tel. 216138, 0722/358138, 
0740/211775,

• huse auto pentru Logan, Solenza, Renault Clio, 
Scenic, Megan, Twingo, Cielo, Opel Astra 17 DTI, 
Deva, Micul Dallas, str. Florilor, nr. 1. Tel. 
0727/756681.
• transport mobilă, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc. Tel. 225578, 
0744/934462.
• execut lucrări complete de amenajări inte
rioare și exterioare la cel mai bun raport caii- 
tate/preț. Tel. 0721/267912.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• tânăr, stagiul militar satisfăcut, posesor 
permis conducere cat B, C, experiență în dome
niul vânzărilor și distribuție, caut loc de muncă 
Tel. 0727/592599.

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez mecanic utilaje, cu carte de muncă 
pentru excavatoraș italian. Tel. 0722/453165.
• locuri de muncă în Portugalia. Pentru relații 
suplimentare, trimite plic timbrat la OP1, CP 237 
Deva.

• societate comercială cu sediul în Deva 
angajează inginer profil automatizări, elec
trotehnică Se solicită cunoștințe practice, 
permis cat B, operare PC, engleză sau 
germană mediu. Contact: tel. 219232 sau 
220265.

• societate comercială cu sediul în Deva 
angajează inginer profil chimie, fizică po
litehnică; se solicită permis cat. B, cu
noștințe operare PC, engleză sau germană 
mediu. Contact: tel. 219232 sau 220265.

• angajăm bucătar cu experiență Tel.
0788/040492,0788/394795.

• pensiune angajează ospătarfă), cunos
cător de Embă engleză, pentru servit micul 
dejun; program redus, orele 7-10. Relații teL 
0721/205285.

• SC Eurotur Service SRL Deva angajează 
zidari, zugrav, dulgher, tinichigiu. Informații 
latei. 0254/219704.

• companie austriacă angajează operatori 
slot machines, școlarizare gratuită in 
cadrul firmei, condiții de lucra occidentale. 
Cerințe: bacalaureat Așteptăm CV-uri cu 
poză in Bdul 22 Decembrie, bL Dl + D2. 
Informații la teL 0254/232747.

• SC Danielle Company SRL, cu sediul in 
Deva, Str. Rândunică, nr. 6, angajează trico- 
teri pentru mașini de tricotat Relații la tele
foanele 02S4/206094, 206196, 206195, 
0721/205011.

Lacrimi de durere la despărțirea pentru totdeauna de 
VALENTINA GHEORGHE

Nu te voi uita niciodată.
. Sora Victorita Băltăteanu

• SC Aice Gremlmpex SRL Deva angajează 
inginer service auto. Cerințe: studii supe
rioare de specialitate. Informații la teL 
220701,235253.

• Avon Cosmetics ■ filiala Petroșani caută 
coordonator de vânzări in Hunedoara și 
Petroșani Profilul coordonatorului: abili
tate de comunicare, bun organizator, 
ambițios. Aveți șansa de a vă alătura unei 
echipe performante și profesioniste 
transmițând CV-ut dumneavoastră până in 
data de 10062005, la fax 0254/549652.

• Avon Cosmetics-Filiala Deva caută coor
donator de vânzări In Deva. Profilul coordo
natorului: abilități de comunicare, bun 
organizator, ambițios. Aveți șansa de a vă 
alătura unei echipe performante și profe
sioniste transmițând CV-ul dumneavoastră 
până In data de 10062005 la fax 
0254/215195.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

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

■ societate de consultanță angajează Jurist 
fără experiență. TeL 0254/212223.

• SC Rocfipet SA agenția Hunedoara anga
jează pentru Deva agent (comercial și 
gestionar vânzător liceul) și iT
(studii superioare de spedafitate) și pe 
Hunedoara gestionar vânzător (studii - 
liceul). Relații la teL 02S4/21951O 213007, 
0745/099930

• societate comercială angajează inginer 
constructor promoția 1995 - 2000 o 1 fi la 
teL 0721/28114L

• Optică medicală cu extindere la nivel 
național angajează optometrist, medic 
oftalmolog nfi vânzări cu experiență 
In domeniu, fax 021/3355S53. TeL 

0788/133594.

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

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

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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Regia Autonomă de Interes Local 
Hunedoara

aduce la cunoștința cetățenilor de pe raza municipiului 
Hunedoara, că datorită fluxului redus de călători care se 
înregistrează cu precădere în zilele de duminică, pe traseele 
2 (Magistrală) și 3 (O.M.), cursele de la orele 18, 19 și 20 
vor fi scoase din program.

Astfel, duminica, orarul curselor pe cele două trasee va fi 
următorul:

• TRASEUL 2 (Magistrală) - orele: 8.15; 9.00; 10.00; 
11.15; 12.20; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00
• TRASEUL 3 (O.M.) - orele: 8.15; 9.00; 10.00; 
11.15; 12.20; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00

în restul zilelor săptămânii, de luni până sâmbătă 
inclusiv, se va circula după programul actual.

Această măsură va intra în vigoare începând cu data de 
05.06.2005.

R.A.I.L. Hunedoara mulțumește pe această cale popu
lației de pe raza municipiului, beneficiară a transportului 
de călători. (24446)

CASA de ASIGURĂRI de SĂNĂTATE
c.A.s huwkmk* a județului Hunedoara - Deva, 1 Decembrie, nr. 16, 

telefon 0254/219280, fax 0254/218911, organizează 
procedura cererț de ofertă privind atribuirea contractului de ASIGURARE 
A SERVICIULUI DE PAZĂ pentru obiectivul menționat mai sus. Data limită 
pentru transmiterea ofertei ți a documentelor care dovedesc eligibilitatea, 
înregistrarea ți capacitatea economico-financiară este 10.06.2005, ora 12.

Relații suplimentare ți caietul de sarcini se pot obține la SERVICIUL 
ADMINISTRATIV DOTĂRI, camera 205. |2«45zj

PÂNĂ LA 15.06.2005

15% REDUCERE DE PREȚ
ȚIGLE METALICE, ACCESORII, 

JGHEABURI Șl BURLANE 
CALITATEA EXCEPȚIONALĂ 

A PRODUSELOR:

Lindab
VĂ ÎNDEAMNĂ SĂ NE CÂUTAȚI 

HALE INDUSTRIALE, EXTINDERI, 
MANSARDĂRI DIN STRUCTURI 

METALICE UȘOARE 

SC EUROSTIL COMEXIMI SRL, DEVA 
STR. GH. BARIȚIU, NR. 23 

TEL/FAX 0254/216654, 0722/630947 
www.eurostil-com.ro

Administrația Piețelor din 
municipiul Hunedoara 

cu sediul in str. Bicaz, nr. 2, organizează, în data de 24.06.2005, ora 
9.00, LICITAȚIE PUBLICĂ pentru închirierea de mese legume-fructe 
în Piața Obor și Piața Dunărea, chioșcuri amplasate în sectorul III 
Piața Obor, mese pentru comercializare produse industriale Piața 
Dunărea, teren Piața Viorele pentru amplasament chioșcuri cu profil 
comercializare produse agroalimentare și industriale sau prestări 
serviclf.

Documentația de licitație se poate procura de la sediul Administrației 
Piețelor, începând cu data de 17.06.2005, ora 9.00.

Plicurile cu oferte se vor depune, până la data de 23.06.2005, ora 13.00, 
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 telefonul 712779. (24449)

g situat in Simeria V a», <tr. Traion, nr. 65, compus din caso 

| cu 3 camere, hb<J!Sria, baie, hol și curte în sufvxrfa,â «te 149 

J ®p-
A Licitația are lac te date de IS iunie, ora 10.00, la sediul 
| Biroului Exncatorulus Jtx»icătoresc Benteu Aron, situat te 

I Deva, sir. Hund Maieu.

g Informafii laid. 231.223. pase

isimqi.
SIMALEXIMSRL 

DEVA 
Complex Comercial 

Control RESURSE UMANE
Tel: 230.630,

233.170, 233.180 
Fax: 224.550.

www.slmal.ro, slmal@smart.ro

Mobilier de apartament, 
——— Mobilier de birou, 
uși PORTA ——— 

Tapițerii, Camere de 
tineret 

'(24180)

S.C. O Manage*  
' mentSRI lev 1 (societate 

acreditată de Ministerul 
Muncii ți Ministerul Educației) 

organizează cursuri de 
specializare pentru inspectori 
resurse umane. Informații la 

tel. 6722^534^17, 
0723/793457. (24W4|

TOP TECH SRL
Adresa: Deva, Piața Victoriei nr.1

Cea mal buni ofertă...?

Plată de baZă: Gigabyte. FSB 533
Procesor: Intel Celeron, 2400 Miri

Memorie: Princeton DDK ’56 MB PC32U0 

Placă vida nhoard. 64 MB stata!
FZ».*SwivJ5". 1.44 MB

HDD: Western Digital BB 40 GB. 7200rpai 

Unit optică: I..G CNM52x 32x 52x 
Monitor:Belinea 17" flat, 12$()xt(i24niax.

Tastaturi, mouse, pad

Tel/Fax: 0254-234437 1 0254-234438
Web: www.toptech.ro Email: sales@toptech.ro

Placi de ba:i: Gigabyte, FSB SOO

i Procesor: Intel Pentium 4. 280(1 MHz

Memorie: Princeton DDR 256 MB PC32OO

Placi video: (iig. n te A11 Raowr '*550  
imOrSa/3.5", 1.44 MB

i W/Jffc Western Diekal BB 80 GB. 72IXtnt»n
:Tnir. optici: LG CD-RW DVD 52s52x/52*16x ; 

Monitor: Beiiiwi 17" flat, 1280x1024 mat.
Tastaturi, mouse, pad ,

Pref co TVA: 12.893.000 lei flJ89,30 lei iwi) Pm co TVA: 20.994 000 lei 12 099.40 lei non

Sirian operare: Microsoft Windows XP Hottie Edition
Fret cu TVA: 2.952.000 lei (298.20 leita) ... desigur!

FURAJ DE SĂTMAR 

SC GENESA 
DISTRIBUTION SRL 

Hunedoara
vinde prin depnz.itttl situat în localitatea
Saiiluli.ilin. nr. 711) furaje și concentrate

(pentru toată gama de animale):

- făină de pește - șrot soia
- șrot floarea-soarelui.

Telefon 0740/199.774,
z.ilnii. mlie orele 9.00 10.00.

SC CORA SA Hunedoara 
organizează, în data Js 16.06. 2005 ora 10.00, 

licitație publica în scopul vânzării Complexului Co
mercial TOSCA din Hunedoara.

Informații ți caietul de sarcini se pot obține la 
tel/fax: 0254/712244,0721/247078, precum ți la 
punctul de lucru din Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49. 
tn cazul neadjudecării licitația se va relua în fiecare 

zi de joi, la ora 10.00.

SC ADE SRL

invită cllențil, care au cumpărat 
TASoi) fl 60b tassHb|B 

societății, ta vederea nrogramârb 
pentru introducerea softului de 

denominare (leul greu).
Tel: 0 WfniK sau 

0W337M6.
Email: adedeva@rdslink.ro

INTERBRANDS Marketing & Distribution SRL, 
partener al celor mai mari producători de bunuri de larg consum 
din lume, cum ar fi British American Tobacco, Proctcr&Gamble, 

Nestle, Gillette, Kotanyi. te invita sa te alaturi echipei sale 
din DEVA in funcția de:

REPREZENTANT VANZARI
(van-seller) - Divizia GILLETTE

Oaca ...
• Ai putere de convingere si ești orientat spre rezultate
• Ai excelente abilitați de comunicare
• Ai inițiativa si capacitate de rezolvare a problemelor
• Ai studii medii si permis de conducere categoria B
Vrei sa faci cariera intr-o companie de renume, cu excelente 

oportunități de dezvoltare personala si profesionala ?

...Atunci trimite-ti CV-ul si o scrisoare de intenție, pana in data 
de 11.06.2005 la: tnterbrands Marketing & Distribution

Cluj Napoca, str. Corneliu Coposu, nr. 41, fax: 0264/416807, § 
e-maik florina.horhat@interbrands.ro ~

Toate aplicațiile sunt strict confidențiale Numai candida® selectați vor fi contactai.

Consiliul de Administrație al 
SC Alimentara SA Deva 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR, în data de 16 iunie 2005, ora 15.00, la sediul 

societății, cu următoarea ordine de zi:
- modificarea capitalului social conform O.G. nr. 5/2005;
- modificarea comisiei de cenzori;
- diverse.

în situația în care nu sunt întrunite condițiile de prezență pentru 
prima convocare, a doua adunare va fi convocată în data de 17 iunie 
2005. (24421)

9-12 iunie 2005

PREMII IN VALOARE DE 4.000 EURO!

TĂfy internațional rt» k’.«pnrtufi prcslesionaks, rdliwr#*, forreviw 
logitflcA. sfitvtcii cGt'vxe. «tuto, ftjtiart for&viaf

1244261

E vremea pentru lucrai 
cu motocoasele STIHL!
PROMOȚIRE ÎN PERIOADA 1 Mai - 30 tenie

Detalii la iistriWtorii STIHL:

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

CTIMI 8
Nr1 Mondial jJF < ȚF ~

http://www.eurostil-com.ro
http://www.slmal.ro
mailto:slmal@smart.ro
http://www.toptech.ro
mailto:sales@toptech.ro
mailto:adedeva@rdslink.ro
mailto:florina.horhat@interbrands.ro


AGENȚII IMOBILIARE /l4vineri, 3 iunie 2005

Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră cămin, suprafață mare, perchet posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• cameră cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(TinaTerra Mia Hunedoara)

• cameră cămin, în Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet, preț 100 mii. lei. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• zona L Maniu, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet. Preț 650 mii., negociabil. Tel. 219470. 
(Multiprima)

• zona Dada, 25 mp, ocupabil imediat. Preț 480 
mii., negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)

• in Dorobanți, parter, balcon, termopan, par
chet laminat, gresie, faianță, ocupabilă imediat. 
Tel. 0745/411.449. (Agenția’imobiliară Nr. 1)

• bd. Decebal, et. 7, semidecomandate, conto
rizări, balcon mare, 670 mii. lei. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• urgent, zona Dorobanți, et. 4, acoperit cu țiglă, 
bucătărie mărită cu uscătoria, gresie, faianță, 
balcon închis, preț 660 mii. lei. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• decomandată, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat, zona bd. Decebal. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• zona Gojdu, et. 1, modificată, 40 mp, contori
zări apă, gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță, tavan fals, spoturi, parchet, mochetă, bine 
întreținută. Preț 800 milioane lei. T6I. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Dada, etaj 2, contorizări, parchet, 
faianță, ocupabilă repede, preț 550 milioane lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj intermediar, ST 38 mp, 
cămară, bucătărie mare, contorizări, apă, gaz, 
repartitoare, preț: 660 mii. lei negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora).
• zona Decebal, Piață, decomandată, balcon 
închis, contorizări, parchet, gresie, faianță, preț 
670 mii. lei negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0723/251498. (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1. 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, Dloc cărămidă, et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208.0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăști, dec., mobilată, balcon închis, et. 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

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

• zonă bună, dec., amenajată frumos, liberă, 
preț695 mii, neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Mul 22 Decembrie, dec, 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimasoh)
• zona Gojdu, amenajată, modificată cu living, 
parchet laminat gresie, faianță, contorizări, 48 
mp, et. 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• b-dul L Maniu, sdec, contorizări, preț 730 mii. 
lei, negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• zona Dada, et. 3, mobilată, contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)
• dea gresie, faianță, zona Dacia, preț 450 mii, 
neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)
• neamenajata, zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)
• decomandată, suprafață foarte mare, gresie, 
faianță, geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată, 22 DecemDrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil. Tel. 0722/624091. 
0720/062014. (Casa Grande)
• zona Eminescu, dec, etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată, gresie, faianță, 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
telefoane 0723/251498, 0745/302200., (Fiesta 
Nora)

• zone diferite și prețuri diferite. Informații: 
Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Kogălniceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat, preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0745/253662.  (Ag. Evrika).
■ zona Progresul, et. 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă ime
diat. Preț negociabil. Tel. 211587,0723/660160. 
(Ag. Evrika)

• decomandată, parchet, balcon mare, scară cu 
interfon, locuință bine întreținută. Decebal, preț 
695 mii. neg. Tel. 223400, 0720-387896, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• ultracentrală, balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele com
plexului Romartaîn bloc cu 4 etaje. Decebal. Preț 
780 mil. ROL/78000 RON. Tel. 230221,0740-914688, 
0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandată, balcon închis, conto
rizări, bine întreținută. Eminescu. Preț 490 mii. 
ROL/49.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 1, decomandată, centrală termică proprie, 
gresie, faianță, balcon, parchet Dorobanți. Preț 
950 mil. ROl/95.000 RON. Tel. 223400,0741-084668, 
0720-370753. (Casă Betania)

• decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convertor pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (TemporiS)
• contorizări, parchet, gresie, faianță, ocupabilă 
imediat zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și fa
ianță noi, lavabil, parchet balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella) '

• zonă centrală, 30 mp, parchet, contorizări, preț 
650 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zonă centrală, dec., contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, preț 670 mii. lei, tel, 
0740/2107840. (Prima-lnvest)
• urgent, central, balcon închis, gresie, faianță, 
contorizări + mobilă bucătărie, preț 620 mii. lei, 
tel. 215212. (Prima-lnvest)

• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală, et. 2, centrală nouă, 
lavabil, bine întreținută, preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 07427902488. 
(TinaTerra Mia Hunedoara)

• zona Union, et 4, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• zona parc Gambrinus, amenajată, convertor 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

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

• in Hunedoara, zona Dunărea, etaj 4, izolat 
azbociment apometre, gresie, faianță, ușă nouă, 
jaluzele exterioare, preț 320 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)

• in Hunedoara, zona Parâng, convertor, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, negociabil. Tel. 
0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)
• etaj 2,zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• in Deva, zonă bună, de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• în zonele: Dacia, Progresul, Decebal, Miorița, 
Mărăștiul Nou, telefoane 232808,0745/302200, 
0723/251498 (Fiesta Nora)

vând ap. 2 camere (03)
• zona Gojdu, semidec., balcon închis, 
contorizări, 50 mp, preț 930 mii. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• zona Kogălniceanu, 50 mp, contorizări, balcon 
închis, urgent preț 850 mii. lei, tel. 0740/126029. 

(Prima-lnvest)

• zona Bălcescu, dec., gresie, faianță, 
contorizări, parchet, balcon închis, 56 mp, et 2, 
preț 960 mii, negociabil, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)

• urgent, semideo, zona 22 Decembrie, preț 
18.000 euro, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)

• ultracentral, balcon închis, parchet, 60 mp, 
contorizări, preț 1,2 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)

• ultracentral, transformat in spațiu comercial, 
gresie, ușă termopan, contorizări, preț 26.000 
euro, negociabil, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, s-dec., balcon închis, centrală 
termică, gresie faianță, parchet. Preț 830 mii., 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)

• zonă centrală, s-dec., gresie, faianță, parchet 
contorizat total, bloc acoperit. Preț 890. mii., 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)

• zona Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat et 4, stare bună, preț 800 mii. lei, nego-

, ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)

• b-dul N. Bălcescu, dec., 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență, 820 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)
• dea amenajat, CT, aer condiționat termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1530 
mid, lei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)
• bL R, str. Caragiale, dec., et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)

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

• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

• zonă centrală, I. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț negociabil. Tel. 
235208 0724/620358 (Rocan 3000)

• Al Armatet semidecomandate, mobilat 
parchet, baie cu geam, preț 735 mii. lei. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Zamfirescu, semidecomandate, et. 2, ocupabil 
imediat, preț 880 mii. lei, fix. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• semidecomandate, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Gojdu, preț 950 milioane lei. 
Telefoane 0741/154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)

• In circuit, faianță gresie, balcon, contorizări, 
et intermediar, zona Kogălniceanu. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• Gojdu, bloc turn, decomandate, parchet con
torizări, CT, balcon închis, preț 875 mii. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• IxL Decebal, et 3, decomandate, faianță , 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 13 mid. ’ 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)

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

caută pentru dezvoltarea echipei

coordonator vânzări
Condiții:

• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare și organizare;
• cunoștințe PC (Word, Excel);
• permis de conducere cat. B, mașină proprie;
• disponibilitate la program prelungit.

Oferim:
• salariu atractiv;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un 
colectiv tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;

. • posibilități de training.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
CV-urile se primesc până la data de 10.06.2005.

Aeratravel Lufthansa City Center
Bulevardul Republicii nr. 4, Timișoara
Țel.: +40 256 292 960; Fax: +40 256 292 958
E-mail: timisoara@aerotravet.ro

• bd. Bălcescu, etaj intermediar, în circuit, 
contorizări, ocupabil imediat preț 820 milioane 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• AL Armatei, parter, contorizări, mobilat, 
parchet Preț 750 mii. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)

• decomandate, zona Zamfirescu, etaj bun, 
faianță, apometre, balcon. Preț 1 miliard lei. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandate, living, bucătărie, super ame
najat, parchet, greseie, faianță termopan, spo
turi etc. Preț: 1,16 miliarde lei. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• decomandate, zona Lido, etaj intermediar, 
bine amenajat, contorizări. Preț: 1,2 miliarde lei, 
negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)

• zona Mărăști, bine amenajat, parchet, gresie, 
faianță, contorizări. Preț: 650 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• efej intermediar, circuit, gresie, faianță, 
parchet, balcon, scară cu interfon. Zona Lido. 

Preț 950 mil. ROl/95.000 RON neg. Tel. 223400, 
0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj L decomandate, centrală term ică proprie, 
parchet, gresie, faianță instalații noi, bine 
întreținut. Minerului. Preț 760 mil. ROL/76.000 
RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• etaj 1, gresie, faianță parchet laminat, 
contorizări, modificări interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mii. R01/64.000 RON. Tel. 223400,0742- 
005228 0720-387896. (Casa Betania)

• etaj 1, parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare. Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. Tel. 223400, 
0741-084668 0724-169303. (Casa Betania)
• decomandat contorizări, balcon, etaj inter
mediar. Strada Bejan. Preț 480 mii Rol 48000 
Ron. Tel. 223400,0742-005228 0720-387896. (Casa 
Betania)

• circuit etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut 
balcon. Bălcescu. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. 
Tel. 223400, 0741-084668, 0720-370753. (Casa 
Betania)
• zona piață, etaj intermediar, decomandate, 56 
mp, contorizări, parchet gresie, faianță balcon 
închis, preț950 milioane lei, negociabil, telefoane 
0745/302200,232808 0723/251498 (Fiesta Nora)

• zona Micro 15, decomandate, etaj intermediar, 
contorizat total, faianță balcon, preț500 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808 0788/165703. 
(Fiesta Nora)

• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
st 60 mp, contorizări, parchet, gresie, faianță 
rigips, spoturi, cu modicări la camera mică și 

bucătărie, renovat recent, preț 15 miliarde lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808 0723/251498 
(Fiesta Nora)

• zona Eminescu (lângă ANL) et. 3, semideco
mandate, balcon închis, apometre, gaz conto
rizat, un apartament pe care îl poți amenaja și 
modifica așa cum dorești tu, tel. 0745/302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, et intermediar, dec., balcon 
închis, centrală termică parchet nou, gresie, 
faianță rigips, spoturi, ușă metalică CT, 650 mii. 
lei, neg., tel. 0723/251498,232809. (Fiesta Nora)

• zona loan Corvin, decomandate, contorizări, 
termopan, parchet, gresie, faianță rigips, 
spoturi, balcon închis, living mare, bucătărie 
mobilată frumos modificat și aranjat preț 1,3 
miliarde lei, negociabil, tel. 0745/302200,0723/ 
251498 (Fiesta Nora)
• zona 1 Decembrie, etaj 2, semidecomandate, 
st 50 mp, contorizări, parchet faianță balcon 
închis, bine întreținut preț 1,1 miliarde, neg., 
telefoane 0745/302200, 0723/251498, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat, preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță parchet laminat lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• parchet balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938 0721-268668 
(Ag. Imob. Ella)

• semidecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet ocupabil imediat preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodem, 
parțial mobilat, merită văzut 1,250 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

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

• in Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. EHa)
• zonă ultracentrală, decomandate, etaj 3, 2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)

• zona Dorobanți, et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Straiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț negociabil, ocupabile imediat Preț 
negociabil. Tel. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)

• urgent etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Gojdu, decomandate, contorizări, par
chet, repartitoare, preț 830 mii. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• zona Scărișoara, semidecomandate, conto
rizări, preț 670 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• urgent zonă bună, dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)

• dea et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)

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

• decomandate, tfcro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate. Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)

• decomandate, zona Cantină etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică instalații noi, 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0724/379.377. 
(Profil Expert Hunedoara)

• semidecomandate, zona Gării, parchet gresie, 
faianță ușă metalică bun de privatizare, preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379377. (Profil 
Expert Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)
• Micro 6, modificat etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona gării, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798,0742/872106, 
0742/902488 (Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Bucegi, etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucegi, fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 5/1, et 1, centrală amenajat 720 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zona Artima, et 3, ușă nouă 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona OM, parter înalt 700 mii., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)

■ zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocuriletum. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• zoo nstită, p>ata imediat, tel. 215212 (Prima- 
lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent, dea, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă pod, faianță și gresie, 
contorizări, I. Corvin, preț 1,1 mid. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, neamenajat contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona piață decomandate, parter înalt balcon 
închis, centrală termică parchet, zonă liniștită 
parcare, preț 1,250 miliarde lei, negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, mochetă gresie, faianță se dă și 
mobilat, preț 1,6 miliarde lei, negociabil, tel. 
0723/251498,232808,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona ProgresuL etaj 2, decomandate, balcon 
închis, centrală termică, parchet stejar, gresie, 
faianță bucătărie modificată cu living foarte 
mare, ușă metalică nouă, recent renovat preț 
1,5 miliarde lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, contorizări, 
balcon închis, faianță 2 băi, 2 balcoane preț 
foare bun 1.200 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• urgent el 2, ocupabil imediat apometre, gaz
2 focuri, parchet nou, preț 720 mii. lei, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• decomandate, 90 mp, balcon mare închis, 
zona Imp. Traian, boxă garaj, parchet, gresie, 
faianță preț 46.000 euro, negociabil, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, urgent, semidecomandate, et. 
intermediar, bloc cărămidă modificat, preț 770 
mii. lei, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală l. Creangă, amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță st 80 mp, preț 1,5 mid. lei. 
211587,0723/660160,0745/253662.  (Ag. Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță ocupabil 
imediat. Preț 1,45 mid. lei, neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat, preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• semidecomandate, bloc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil imediat preț 650 mii. lei.
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• decomandate, zonă centrală modificat 
contorizări, parchet, gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tele
foane 228540, 0722-566938 0721-268668. (Ag. 
Imob. Ella)

• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 13 mid. 
lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Creangă 2 băi, balcon, gresie, faianță 
parchet, interfon, preț 43.000 euro. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, et. intermediar, decoman
date, 2 băi, 2 balcoane, parchet faianță reparti
toare. Preț 1,55 mid. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
• zona Bălcescu, s-dec, faianță parchet 
centrală termică Preț 34.000 euro, negociabil., 
ocupabil imediat Tel. 219470. (Multiprima)
• zonă centrală et 3, contorizări, 
gresie+faianță centrală termică, balcon. Preț 
40000 euro. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 
6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Dada, semidecomandate, gresie+
I faianță, contorizări, bloc de cărămidă Preț 850 

mii. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. Ro
manilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• apartament in vilă 2 bucătării. 2 băi, 3 
balcoane, parchet, centrală termică st 100 mp, 
zonă liniștită. Preț 2,1 mid. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 223400, 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. 
ROLT70.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj intennerfiar, decomandate, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări, repartitoare. 
Bălcescu. Preț 35.000 euro negociabil. Relații la 
tel. 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• f. urgent apartament cu 3 camere, în zona 
Dacia, etaj bun, bloc din cărămidă parchet, 
gresie, faianță ușă metal, bine amenajat Preț: 
800 mii. lei, negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• etaj L zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tele
foane 718706,0745/354575. (Ag. Omega imobil
iare Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabridi de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488 (TinaTerra Mia Hune
doara)

• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mihai Viteazul, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică, 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală termică preț 525 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara) . 4
• bduL Traian, amenajat, 2 balcoane închise, t 

convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT, 
faianță gresie, preț 880 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)

• semidecomandate. zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri, preț 900 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0724/379377. (Profil Expert Hune
doara)

Cumoăr ap. 3 camere (06)
• In Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• hi zonele: Gojdu, Decebal, Eminescu, Mărăștiul 
Nou, Dacia, Cuza Vodă, Bălcescu, tel. 232080, 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent zonă centrală, contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă, foarte îngrijit preț 2,300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona DecebaL etaj intermediar, decomandate, I 
2 băi, 3 balcoane, vedere în 2 părți, centrală ' 
termică parchet laminat, gresie, faianță ușă 
metalică foarte bine întreținut, preț 1,6 miliarde 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 

(Fiesta Nora)
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• zona Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă, 90 mp, et. 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță bucătărie modificată vedere în 2 
părți, zonă liniștită preț 57.000 euro negociabil. 
Telefoane 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona M. Eminescu, gresie, faianță parchet, 2 
balcoane centrală termică. Preț 55.000 euro, 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
negociabil. Tel. 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000)
• zonă centrală, I. Creangă superamenajat, la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55,000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• decomandate, modificat, etaj intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță, gresie, lavabil. 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag, Imob. Ella)
• zona Lido, dec., 100 mp. vedere în 3 părți. 2 băi, 
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zona Dorobanți, 85 mp, contorizări, gresie, 
faianță parchet, termopan, mobilat frumos, 
boxă 2 balcoane, 2 băi, preț 46.000 euro, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Mul, Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță, parchet, ocupabil imediat, preț 1,6 
miliarde lei, negociabil. Telefon 0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• decomandate, 2 băi, neamenajat, etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235589, 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona Dorobanți, 2 băi, gresie, faianță parchet, 
lavabil, preț 42.000 euro. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• Zona Pieței, et. 3 semidecomandate, con
torizări, parchet. Preț 50.000 euro negociabil. 
Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• zona L Corvin, decomandate, greși e+fai antă, 2 
băi, bucătărie, 2 balcoane, contorizări. Preț 1,6 
mid. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Liliacului, et. 3, decomandate, gresie + fa, 
ianță modificări interioare. Preț 1,5 mid. nego
ciabil. I nformații: Deva, Al. Roman ilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• in Deva, zonă bună, de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)
• Micro V, centrală, decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală, 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

% • decomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Dunărea, etaj 1. multiple 
îmbunătățiri, 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hune
doara)

Vând case, vile (13)
• oferim spre vânzare case in Deva si împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Horia, 2 corpuri, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz, 
AQgie.dir cărămidă gariiS 1150 mp, fs 18 m. 
Preț 3.1 mid. lei. neg. Telefon 0254/234401. 
(Rubin'shome)

• zona Pietroasa, construcție nouă 2004, P+M, 4 
camere, 2 băi, st 600 mp, sc 400 mp. Preț 118.000 
euro, neg. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona Călugăreni, 3 camere, bucătărie, hol 
central, 4 focuri gaz, grădină pomi, viță de vie st 
1800 mp. Preț 1,825 mid. lei. Tel. 0254-234401, 
0727756116. (Rubin's Home) .
• str. Aurel Vlaicu, 3 camere, bucătărie, baie, st 
1000 mp. Preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0727756116. (Rubin’S Home)
• zona Mărățti, 3 camere, living, bucătărie, baie, 
CT, St 600 mp. Preț 78000 euro. Tel. 0254-234401, 
0740232043. (Rubin’S Home)

A» zona A.Vlaicu - transformator, 2 corpuri, 

_/d+P+E, 5 camere, bucătărie, baie, garaj, 2 
beciuri, încălzire termică, canalizare, grădină 
pomi, vită de vie, st 1000 mp. Preț 120000 euro, 
neg. Telefoane 0254-23440110727756116. (Rubin’s 
Home)
• Călugăreni, 3 camere, bucătărie, baie, st 1600 
mp. Preț 1,8 mid. lei. Tel. 0254234401,0727756116. 
(Rubin's Home)

• Deva, Str. Crângului, ideal casă de vacanță, 
teren st 1200 mp, fs 20 m, pomi fructiferi, viță de 
vie. Preț 25.000 euro, neg. Telefon 0740232043. 
(Rubin’s Home) .
• zona D. Cantemir, 4 camere, centrală termică, 
110 mp, construcție 2002,1250 mp, terasă, beci, 
curte betonată gradină posibilitate de extindere 
și mansardare, canalizare. Preț 7.5000 euro, 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță, garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală, preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie baie, teren
■ 500 mp, ideală pentru sediu de firmă. Preț: 2,6 
miliarde lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1).

• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona liceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină, 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mimason)

• zonă centrală 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, preț 1,5 
miliarde lei, telefon 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi, pentru demolat, curte, grădină, 
apă, gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• In Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă, curte, 
grădină st 650 mp, preț 1,8 miliarde de lei. Tele
foane 0722-566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• P+1, living de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de

. 1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel.

.y 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona ChizM, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona centrul vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• trei camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• casă Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 
mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 

Expert Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)

I • urgent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)

I • In Deva sau împrejurimi, curte și grădină. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

Vând case la țară (17)
• casă In Leșnic, cărămidă, 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)

• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• foarte urgent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 135 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta

ment plus diferență în Deva sau Hunedoara. 
211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika)

I • la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp:

| bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 

1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)

I • la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță, casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte,

I livadă, st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)

• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească, baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă, fosă septică, curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină, 600 
mii., neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
»la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• 2 case, zona Sarmizegetusa, una cu 2 camere, 
hol, beci, grădină 12 ari, preț 600 mil. lei, a doua 
cu 3 camere, hol, bucătărie de vară grădină 12 
ari, preț 400 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Bârsău, 1 cameră+bucătărie, din cără
midă curent electric, fântână grădină 1000 mp. 
Preț 350 mii. lei. Informații: Deva, Al. Romanilor, 
bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Călan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)
• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• parcele de teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1.000 mp, 
front stradal 24 m, utilități, 20 €/mp. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• 4300 mp teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, utilități, preț 18 €/mp. Tel. 0745/411.449. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• 900 mp teren intravilan, vizavi de Biserica 
Baptistă pe DN 7, lângă spălătoria auto. Tel.

I 0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• intravilan, zona Zăvoi, 3 parcele cu suprafețe
I de 4400 mp, 4800 mp și 6800 mp, fs 25 mp. Preț 15 

euro/mp. Tel. 0254/234401,0745666447. (Rubin’s 
Home)

• intravilan, DN7, st 4760 mp, fs 21 m, toate 
facilitățile, Preț, 15 «urq/mp. Tgl..®Ș4/2344giu 
0727-744923. (Rubin’s Home)

• între Sântuhalm și Macon, st 4197 mp, fs 32 
mp. Preț 30 euro/mp. Tel. 0254/234401, 0727- 
744923. (Rubin's Home)

• terenuri zona Bejan, ideale pt. construcție 
cabane sau case stil elvețian. Preț 3 euro/mp, 
neg. Telefoane 0254-234401,0727756116. (Rubin’s 
Home)

• teren ultracentral, pt. sediu firmă Preț 30000 
euro, negociabil. Tel. 0254-234401, 0727-740221. 
(Rubin’s Home)
• intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă 
acces la două drumuri. Preț 7,5 euro/mp. Tel. 
0745666447. (Rubin's Home)

• in livada Sântuhalm, st 5200 mp, fs Hm. Preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 0254-234401, 
0727740221. (Rubin’s Home)

• zona Liceul de construcții, st 1500 mp. Preț 20 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254234401, 
0727740221. (Rubin’s Home)

• zona Tonltza, st 700 mp, fs 13 m, utilităti în 
țonă Preț 15euro/mp. Tel. 0254-230304, 0727-

| 740221. (Rubin’s Home)

• intravilan, zona 22 Decembrie st 3300 mp, fs 50 
m, acces tir, toate facilitățile, bun pentru orice 
activitate. Preț 23 euro/mp, negociabil. Tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona Depozitelor, 6700 mp, front la două străzi, 
toate utilitățile. Preț 15 euro/mp, negociabil. Tel. 
219470. (Multiprima)

• zona Călugăreni, 1000 mp, toate utilitățile, 
front la două străzi. Preț 10 euro/mp, negociabil. 
Tel. 219470. (Multiprima)

• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• la intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă. se vinde și parcelat acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită, 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 1 
500-700 mp. în zonă rezidențială, toate 
facilitățile. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. 
neg. Tel. 223400. 0740-914688,0724-169303. (Casa 
Betania)

• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp. 
Front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7. în 
spatele noii fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. 
Tel. 230221, 0740-914688. 0720-370753. (Casa 
Betania)
• intravilan, st 4000 mp, front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcela. Teren situat 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tele
foane 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)

• intravilan st 5700 mp, la D.N. 7 situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile. Teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0740-914688. 0724- 
169303. (Casa Betania)

• intravilan, st 1500 mp. Front stradal 25 metri, 
apă gaz, curent electric, ideal pt. hală producție, 
desfacere. Depozitelor. Preț 40 euro/mp. neg. 
Telefoane: 223400, 0724-169303, 0740-914688. 
(Casa Betania)
• intravilan, st 9.000 mp, front stradal 25 metri, la 
D.N. 7, între Sintandrei și Sîntuhalm. Preț 25 
euro/mp. Tel. 223400, 0724-169303, 0742-005228. 
(Casa Betania)
• intravilan, st 2160, front stradal 50 metri, la 
intrarea în Deva dinspre Simeria. Preț 25 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0741-120722, 0724-

' 169303. (Casa Betania)

• str. Horea, 240 mp, front stradal 16 m, toate 
facilitățile, deosebit pentru garaje sau sediu 
firmă Preț 45 euro/mp, sau schimb cu teren mai 
mare pentru casă. Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)

• Cindș, unul la lac, unul peste drum, preț 4 
euro/mp și 12 euro/mp. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)

• zona Cinciș, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• construcție casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă, ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)
• urgent 5 ha, intravilan, la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

Vând spații comerciale (25)

• zona Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• două spații, în zonă centrală, modern amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)

• zona M. Eminescu, intrare din stradă gresie, 
faianță. centrală termică, termopane. Preț 
37.000 euro, negociabil. Telefon 219470. (Multi
prima)
• st -100 mp, zona Eminescu, vad bun. Preț 
40.000 euro. Posibil variante. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)

• st ■ 420 mp, zona Dacia, preț 65.000 euro. 
Posibil variante rate. TeL 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)
• se vinde fermă zootehnică, teren aferent 5 ha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă, trifazic, 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, preț 5,5 mid. lei. Telefon 0745/640725. 
(Mimason)

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

Chirii imobile (29)

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Relații la tel. 235208, 
0721/985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată D. Zamflrescu, preț 110 euro/ lună. 
Tel. 235208.0721/985256. (Rocan 3000)

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

• ofer apartament 3 camere, zona Eminescu, 2 
băi, 2 balcoane, mobilat șl utilat ultramodern, 
centrală tcrrriîcă. Preț 350 eu rb/lunâ-'felî 131'212, 

0740013971. (Garant Consulting)

• caut ap. 2 camere, mobilat (nemobilat), pe 
termen lung, pentru străini. Ofer prețul la 
vedere. Telefoane 224296,0788/361782. (Garant 
Consulting)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Dacia, nemobilat, contorizări, etaj intermediar, 
70 euro/lună. Telefoane 253588, 0722/624091. 
(Casa Grande)

• Ofer spațiu comercial pt. birouri, str. Horea, 
mobilat, CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/mp, 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)

• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, et. 1, zonă ultacentrală, 300 euro/ 
lună, negociabil, tel. 230324. (Mimason)

• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenajat pt. 
ABC, zona I. Creangă, 80 euro/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)

• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp, 
încălzit, trifazic, apă 130 euro/lună tel. 
0745/164633,230324. (Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută. Telefoane 211587, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
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I • caut spațiu de închiriat, zona b-dului Decebal 
1 sau 1 Decembrie, st 50 mp minim, pentru ma

gazin electrocasnice, amenajat sau neamenajat, 
pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum 10

I euro/mp/lună Telefon 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• ofer spre inchiriere spațiu comercial ultracen
tral, sț 80 mp. ideal pentru depozit, construcție 
nouă. Preț 600 euro/lună negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu, mo
bilat și utilat, contorizări. Preț 100 euro/lună 
Telefoane 231212, 0740/013971. (Garant Con
sulting)
• ofer apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Mihail Kogălniceanu, preț 130 
euro/lună, negociabil, telefon 0742/290024. 
(Prima- Invest)
• o cameră mobilată în regim hotelier, cu baie, 
în Deva, 700.000/zi, tel. 0722/564004. (Prima- 
Invest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
zona piață, parter, 150 euro/lună, tel.

I 0722/564004. (Prima-lnvest)

• ST45 mp. zona Teatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!

Consiliul Județean 
Hunedoara

organizează licitație de atribuire a contractului 
de servicii (proiectare) pentru obiectivele:

Denumire drum Denumire lucrare
DC104: Ruși ■ Ocollșu Mare Pietruire drum comunal de pământ între km 4+360-5+360

DC119A: DJ708E - Josanl Pietruire drum comunal de pământ între km 1+600-2*100

DC58D: Ludeștll de Jos - Ludeștll de Sus Pietruire drum comunal de pământ între km 0+250-0+750 

DC20E: DN76 - Săllștloara Pietruire drum comunal de pământ între km 0+000-0+500

DC144: DN68A - Holdea Pietruire drum comunal de pământ între km 1+000-1+500

DC27D: Nojag - Săcărâmb Pietruire drum comunal de pământ între km 0+000-0+500

DC153: DJ7O6A - Bacea - Coaja Pietruire drum comunal de pământ între km 3+000-3+500

DC7O: Llvadla - Valea Lupului Reabilitare drum pietruit între km 0+000-1+200

DC111A: Bunlla ■ Cemlșoara - Florese Reabilitare drum pietruit între km 0+000-0+500

DC160: Zam - Glodghlleștl Reabilitare drum pietruit între km 14+000-15+000

DC54A: Căstău - Cuculș Reabilitare drum pietruit între km 0+000-0+500

DC43: DN7 - Aurel Vlaicu - Gelmar Reabilitare drum pietruit între km 2+130-3+130

DC28: DJ705 - Mada - Stăulnl Reabilitare drum pietruit între km 0+000-0+500

DC17: Crlșclor - Valea Arsului Reabilitare drum pietruit între km O+OOO-l+OOO

DC117A: Govăjdla ■ Runcu Mare Reabilitare drum pietruit între km O+OOO-l+OOO

DC 19: DN76 - Luncolu de Sus Reabilitare drum pietruit între km 0+300-1+300

DC79: Sânpetru - Ohaba Slblșel Reabilitare drum pietruit între km O+OOO-l+OOO

DC120A: DJ708E - Cutln Reabilitare drum pietruit între km 0+000-0+800

1. Forma de licitație: cerere de ofertă.
2. Durata limită de prestare a serviciilor: 15 zile.
3. Un exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei se 
poate obține de la Consiliul Județean Hunedoara, cu sediul în Deva, jud. Hune
doara, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Compartiment Administrare și 
Exploatare Drumuri (Str. Dragoș Vodă, nr. 1 - 3), telefon 0254/232.017, 
contra sumei de 100.000 lei.
4. Data limită de depunere a ofertelor: 09.06.2005, ora 1O.OO.
5. Data limită de deschidere a ofertelor: 09.06.2005, ora 11.00.
6. Alte informații se pot obține de la sediul Compartimentului Administrare și
Exploatare Drumuri al Consiliului Județean Hunedoara, Str. Dragoș Vodă, nr. 
1 - 3 sau la numărul de telefon 0254/232.017. (24199)
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• Alunecări. Precipitațiile abundente, inun
dațiile și alunecările de teren care au afectat 
sudul Chinei s-au soldat, miercuri, cu moar
tea a cel puțin 47 de persoane și rănirea 
altor 50.

O poțiune inspiră încredere

Iordaniei s-a fotografiat Ia Sesame Workshop 
Awards Dinner de la New York, unde a pri
mit un premiu pentru activitatea sa în folo
sul educației copiilor. (Foto: epa>

■ O echipă internaționa
lă de cercetători a creat 
o poțiune care mărește 
încrederea în ceilalți.

Paris (MF) - Componentul- 
cheie din această poțiune a 
încrederii este oxitocina, o 
moleculă naturală secretată 
de corpul uman în timpul se
xului și care determină apoi 
sentimente de satisfacție și 
atașament față de celălalt. O- 
xitocina este folosită pentru a 
încuraja animalele să se îm- 
perecheze, a spus Ernst Fehr,

E supărat pe frizerul său

Juriul instruit
Santa Maria (MF) - Cei 

12 jurați care vor decide 
soarta lui Michael Jack- 
son, judecat pentru agre
siune sexuală a unui mi
nor, și-au primit instruc
țiunile, miercuri, într-o 
atmosferă gravă și solem
nă și în fața unui acuzat 
mai tensionat ca niciodată.

Tribunalul din Santa 
Maria a audiat joi ple
doariile finale ale celor 
două părți, ultima etapă 
și una decisivă, care per
mite apoi juriului sâ șe 
retragă pentru a decide 
soarta unuia dintre cei 
mai celebri oameni din 
lume. Judecătorul Rodney 
Melville le-a cerut celor 
12 să nu se lase influen
țați de milă, prejudecăți 
sau opinia publică.

Zeci de fani au fost 
prezenți la Santa Maria, 
desfășurând în fața tri
bunalului imense ban- 
nere cu mesaje precum 
„Michael, fii tare”.

Richard Gere
(Foto: EPA)

■ Neil Armstrong îi 
reproșează frizerului că 
i-a vândut câteva fire de 
păr unui colecționar.

Chicago (MF) - Astronautul 
american Neil Armstrong, 
primul om care a pășit pe Lu
nă, este supărat pe frizerul său, 
care a vândut o șuviță din pă
rul său unui colecționar, fără 
să-i ceară voie, în schimbul 
sumei de trei mii de dolari.

Armstrong era un client fi
del al salonului lui Marx Size
more de la Lebanon, Ohio, 
unde mergea o dată pe lună. 
Sizemore (36 ani) a explicat că 
a păstrat părul atunci când l-a 
tuns pe celebrul său client.

Vernisaj
Bruxelles (C.B.) - Ac
torul american Ri
chard Gere a susținut 
miercuri o conferință 
de presă la Bruxelles 
cu pcazia vernisajului 
expoziției sale de fo
tografie intitulate 
„Pilgrim - Tibet and 
Himalaya" (Pelerinaj 
- Tibet și Himalaya). 
Gere duce o cam
panie pentru un Ti
bet liber, cerând Eu
ropei și Statelor Unite 
creșterea presiunii 
asupra Chinei pentru 
a-și înceta ocupația 
asupra regiunii bud- 
dhiste.

Invitată de onoare la Cluj

La soare Cei cinci frățiori au fost scoși i 
la o plimbare în curte, după ce au tras un | 
pui de somn zdravăn. (Foto: FAN) î

■ Annie Girardot a dat 
autografe fanilor la Fes
tivalul Internațional de 
Film Transilvania

Cluj-Napoca (MF) - Cunos
cuta actriță franceză Annie 
Girardot, invitată de onoare 
la ediția din acest an a TIFF, 
a dat autografe, miercuri sea
ra, în holul Cinematografului 
Republica din Cluj-Napoca, un
de a fost așteptată de zeci de 
admiratori de toate vârstele.

Deși așteptarea s-a prelun
git timp de aproximativ 40 de 
minute față de ora stabilită, 
nici unul dintre cei prezenți 
nu s-a supărat, așteptând so
sirea actriței, care miercuri 
după-amiază a vizitat Mănăs
tirea Râmeț, de lângă Aiud. 

Votat cel mai bun regizor
Los Angeles (MF) ■ Majoritatea celor zece 

mii de cititori ai revistei Empire care au 
participat lă sondaj l-au ales pe Steven 
Spielberg, regizorul filmului „Schindler's 
List”, pe primul loc în topul celor mai buni 
regizori din toate timpurile. Hitchcock, care 
a regizat „Psycho” și „Rear Window”, s-a 
clasat pe locul al doilea, urmat de Martin 
Scorsese.

Clasamentul primilor zece arată astfel: 
1. Steven Spielberg; 2. Alfred Hitchcock; 3. 
Martin ScOrsese; 4. Stanley Kubrick; 5. Rid
ley Scott; 6. Akira Kurosawa; 7. Peter Jack- 
son; 8. Quentin Tarantino; 9. Orson Welles; 
10. Woody Allen.

Regizori precum George Lucas, Charlie 
Chaplin sau Tim Burton nu au reușit să se 
claseze printre cei mai buni 20 de regizori.

Cei doi Zappa cu mama lor
(Foto: EPA)

de la Universitatea din Zu
rich, care a luat parte Ia ex
perimente.

Cercetătorii au studiat com
portamentul a 178 de bărbați 
invitați să participe la un joc 
de societate. Cei care au in
halat oxitocină s-au dovedit 
mult mai încrezători decât cei 
care au inhalat placebo.

Ernst Fehr a recunoscut 
însă că „această descoperire 
ar putea fi de asemenea de
turnată de acei oameni care 
doresc să câștige încrederea 
altora” în alte scopuri decât 
cele cinstite.

Aflând că i s-a vândut pă
rul, astronautul s-a supărat și 
i-a spus frizerului să-l recu
pereze. Când i s-a răspuns că 
nu e posibil, Armstrong l-a 
amenințat pe frizer cu un pro
ces. Avocatul astronautului 
i-a cerut frizerului să returne- 
ze părul sau să doneze banii 
obținuți din vânzarea sa unei 
fundații de caritate aleasă de 
Armstrong. Frizerul afirmă 
însă1 că a cheltuit dolarii.
Colecție impresionantă

Colecționarul este John 
Reznikoff, care are deja fire 
de păr de la Abraham Lin
coln, John Kennedy, Marilyn 
Monroe, Albert Einstein, Na
poleon, Elvis Presley, regele 
Charles I și scriitorul Charles 
Dickens. Până acum Rezni- 
koff, care se află în Cartea 
Reculurilor pentru că are 
cea mai mare colecție de păr 
al unor personaje istorice, nu 
era interesat de părul unor 
vedete în viață, pentru „a nu 
încuraja oamenii să alerge 
după ei cu foarfecele”

Actrița franceză Annie Girardot (Foto: EPA)

Potrivit cotidianului „Zia
rul clujeanului”, Annie Girar
dot a ajuns la Cluj fără baga
je, care au fost „rătăcite” pe ae
roportul din Frankfurt, unde

Zappa vor cânta Zappa
Berlin (C.B.) - Cei doi fii ai 

legendarului muzician Frank 
Zappa, Ahmet și Dweezil, au 
plănuit să pornească într-un 
turneu, acompaniați și de alți 
muzicieni, pentru a cânta pie
sele tatălui lor. Turneul se va 
numi „Zappa plays Zappa - 
Tour de Frank” și va trece 
prin 17 orașe europene. Pri
mul concert va avea loc în 25 
octombrie la Barcelona. Ei și 
cu mama lor, Gail, au fost

actrița a făcut o escală Ca să 
schimbe avionul. în timpul 
transferului, bagajele, în loc 
să fie transportate la avionul 
care urma să ajungă la Cluj, 

prezenți miercuri la Berlin 
pentru a susține o conferință 
de presă. Concertele din Ger
mania sunt planificate în 17 
noiembrie la Berlin, iar în 18 
noiembrie Ia Duesseldorf. 
Ahmet și Dweezil s-au simțit 
datori să organizeze acest 
turneu. Cei doi promit că nu 
vor fi două concerte la fel, vor 
fi și filmări cu Frank Zappa, 
iar aparițiile scenice vor fi o 
surpriză de fiecare dată. 

au fost „direcționate” spre un 
avion care a ajuns la Viena. 
Ulterior, bagajele actriței au 
fost trimise către Cluj.

Actrița s-a instalat la un 
hotel din Cluj-Napoca și a 
comandat multe flori proas
pete, aceasta fiind, de altfel, 
singura ei pretenție legată de 
șederea la Cluj.
Premiu la gală

în vârstă de 74 de ani, cu 
peste 150 de filme la activ, 
actrița va primi Premiul pen
tru întreaga carieră în cadrul 
Galei de decernare a premii
lor TIFF, care va avea loc 
sâmbătă.

Clujenii au putut să o vadă 
ieri seară în comedia „Zâza
nia” (Franța, 1978), în care joa
că alături de Louis de Funes.

Longevivi Britanicii 
Percy (105 ani) și Floren
ce (100 ani) Arrowsmith 
au sărbătorit miercuri 80 
de ani de la căsătorie, fi- 

i ind cel mai longeviv cu- 
: piu din lume. (Foto: EPA)


