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Cerul va fi mai mult noros. Arbitru luat la pumni
la prânz searadimineața

len după-amiază, la Muzeul de Etnografie
40 și Artă Populară din Orăștie a fost vernisată expoziția de fotografie „Costumul

■ Florin Anca a încasat 
o serie de lovituri de la 
jucători, după care a 
ajuns la Urgență.

Deva (C.M.) - Violența continuă să bântuie fotbalul hu- nedorean. Arbitrul devean Florin Anca, delegat dumini

că la partida dintre AS Păci ișa și AS Sântămăria Orlea, a ajuns la urgență, după ce a încasat mai multe lovituri de la jucătorii echipei gazdă. Tânărul arbitru, unul dintre cei mai buni din cadrul lotului județean, nu a luat nici o decizie greșită, dar nu a reușit să țină jocul în mână

din cauza actelor de huliganism comise de jucătorii celor două echipe, hotărâte parcă să se sfâșie reciproc. După 30 de minute în care jucătorii au schimbat mai multe lovituri dure între ei la duelurile pentru minge, partida a degenerat, deși arbitrul a încercat să tempereze spiritele prin car

tonașe galbene și avertismente verbale. Arbitrul a fost lovit de un jucător care primise cartonașul roșu, iar apoi când din cauza incidentelor ce au urmat a fluierat finalul jocului arbitrul a încasat alte lovituri care i-au provocat pierderea pe moment a cunoștinței. /p.7

popular ceh”. Organizatorii sunt CentrulCultural Ceh București și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. (Foto: arhiva)
Greva mecanicilor din CFR

Deva (I.J.) - Mecanicii de locomotivă au a- nunțat că vor întrerupe lucrul în această P dimineață de la ora 7, chiar dacă sindicaliștii de la mișcare-comercial au renunțat la grevă generală. Protestul se va desfășura pe durată nelimitată -și va scoate din trafic două treimi din garniturile de tren. Protestul nu va dura mai mult de două ore, pentru că de la ora 9, liderii de sindicat vor trebui să se prezinte la Curtea de Apel București, întrucât autoritățile au cerut suspendarea gre- vei, precizează președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă, Voicu Sala.
Pentru transportul tău!Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de transport? Soluția ta este „Cuvântul liber”!DE CE? Pentru că noi am lansat campania „Fii expert în transport!” Suntem ghidul tău în domeniul TRANSPORT și îți oferim soluția pentru problemele tale legate de deplasare! în fiecare miercuri, alege TRANSPORT din pagina 9!

Cei mici trebuie feriți de unele accidente ce pot fi provocate atunci când ’ încearcă să umfle baloane. Pentru că micuții nu au puterea necesară pot fi înecați cu aerul care iese înapoi și care este iritant.
(Foto. Traian Mânu)

Fumurescu ia banii lui Cazacu
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■ Ex-primărița din 
Brad a câștigat proce
sul de calomnie inten
tat de actualul primar.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedla.ro

Brad - Primarul municipiului Brad, Florin Cazacu, împreună cu alte patru per

soane, i-a intentat în cursul anului trecut un proces pentru insultă și calomnie fostului edil al localității, Livia Fumurescu, cerându-i acesteia daune- morale în valoare de câteva sute de milioane de lei. însă Judecătoria Brad și Tribunalul Hunedoara au respins cererile celor 5 și i-au dat câștig de cauză primăriței, obligând „părțile vătămate” să-i

plătească acesteia... cheltuielile de judecată. „La momentul respectiv eu m-am considerat insultat și de aceea am dat- o în judecată. însă dacă justiția română a considerat că tot noi trebuie să plătim m-am conformat și am făcut deja acest lucru. Sper ca banii noștri să-i întregească pensia dnei Fumurescu”, a declarat actualul primar al Bradului.

Director interi
mar la Sport

Deva (C.M.) - Prefectul județului, Cristian Vladu, l-a numit director interimar al Direcției pentru Sport a Județului Hunedoara pe Marius Simina, expert în cadrul instituției. El îl înlocuiește pe Constantin Grigore.

i

Copii abandonați
Anual autoritățile trebuie să ia în îngrijire peste 3.500 de 
nou născuți abandonați imediat după naștere. Numărul 
-eprezintă 1,8% din totalul copiilor născuți.

* copii fără identitate la externarea 
din maternitate

t copii fără identitate aflațiin centrele 
de plasament in urgență

• copii fard identitate la externarea 
din spitalele de pediatrie

GfdRd; Cuvintbi tlber, Suria.

N-avem școli particulare!
■ In județul Hunedoara 
există doar 11 instituții 
de învățământ particu
lare acreditate.

Deva (R.I.) - Aceasta înseamnă în procente doar 1,7 din totalul la nivel de țară. Dacă mai punem la socoteală că la două dintre acestea li s- a ridicat și autorizația de încredere... Consiliul Național de Evaluare și Autorizare a învățământului Preuniversitar (CNEAIP) a înregistrat și autorizat 617 unități de învățământ. Dintre acestea, 231 sunt

grădinițe, 215 școli postliceale, 49 de școli primare, 16 școli gimnaziale. în Hunedoara inițiativa particulară este mai vizibilă la nivelul grădinițelor; există până acum 4: cea de pe lângă Școala Particulară „Sf. Maria” Deva a Fundației „Sfântul Francisc”, Grădinița P.N. „Bucuria Copiilor” Petroșani a Asociației de Caritate și Misiune „Inimă către inimă”, Grădinița P.N. „Samuel” Deva și Grădinița P.N. „Samariteanul nr. 19” Petroșani. La nivel primar și gimnazial există o singură ofertă, în Deva! de 1 iulie. Ei au mai concertat în România în anul 1999.
(Foto: arhivă)
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• * •-•CGmpensă. Guvernul irakian a anunțat, luni, că oferă o recompensă de 50.000 de dolari pentru capturarea liderului grupării teroriste Ansar al-Sunna, Abu Abdallah al- Chaffei, care a revendicat mai multe atacuri și răpiri în această țară.
• Sub mandat. Parchetul general kirghiz a emis un mandat de arestare pe numele fostului premier Nikolai Tanaiev, suspectat că a transferat ilegal sume mari de bani către o societate care aparținea fiului său. Tanaiev se află în prezent în Rusia.

Mai multi români in Afganistan

A demisionat
La Paz (MF) - Președintele bolivian, Carlos Mesa, a demisionat, luni seara, ca urmare a mișcărilor sociale care afectează țara de mai mult de două săptămâni. Carlos Mesa a fost ales președinte al Boliviei la 17 octombrie 2003.

Mărturii contra
stăpânului

Washington (MF) - Câțiva dintre cei mai a- propiați colaboratori ai fostului președinte irakian Saddam Hussein o- feră cu generozitate con- gresnlenilor americani informații despre fraudele comise de regimul de la Bagdad prin intermediul programului ONU petrol contra hrană. Fostul secretar personal al lui Saddam Hussein și șef al securității, Abid Hamid Mahmud al-Tikriti, fostul vicepreședinte Taha Yassin Ramadan și fostul ministru de Externe, Tarik Aziz, sunt mar-tori-cheie care au furnizat informații utile despre fostul regimkian.

Jacques Chirac
(Foto: EPA)

Cea mai 
scăzută 
cotă
Paris (MF) - Cota de 
popularitate a preșe
dintelui Franței, 
Jacques Chirac, a 
înregistrat o scădere 
fără precedent de 16 
procente, ajungând 
de la 42 la 26 la sută 
în doar o lună, arată 
rezultatele unui son
daj de opinie realizat 
după referendumul 
din 29 mai. Populari
tatea lui Chirac este 
în prezent la cel mai 
scăzut nivel de la re
alegerea sa în frun
tea statului în 20Q2. 
Nici unul dintre pre
ședinții din istoria re
centă a Franței - Va
lery Giscard d'Estaing 
sau Francois Mitte- 
rand - nu s-a con
fruntat cu un nivel a- 
tât de scăzut al po
pularității.

Atentate soldate cu morți
Hawija (MF) - Trei atentate cu mașină- capcană comise, ieri dimineață, în orașul Hawija din nordul Irakului s-au soldat cu moartea a cel puțin 19 persoane și rănirea altor 30, arată un bilanț provizoriu transmis de responsabili medicali irakieni.Cele trei explozii s-au produs în jurul o- rei locale 09.30 (08.30, ora României), în preajma unor puncte de control situate în nordul, vestul și estul orașului.Zonele în care au avut loc atacurile au fost izolate de armata americană și de forțele de securitate irakiene.

Una dintre mașinile-capcană la ieșirea din ora
șul irakian Hawija (Foto epa)
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M Trupele românești vor 
consolida, în cadrul 
ISAF, dispozitivul NATO 
din Afganistan.

Bruxelles (MF) - Trupele române, alături de cele spaniole și olandeze, ar urma să furnizeze întăriri pentru NATO, pentru a ajuta autoritățile afgane să asigure securitatea a- legerilor parlamentare de la 18 septembrie, au anunțat luni surse diplomatice de la NATO.„Avem încredere că vom dispune de întăririle necesa

re", a declarat, sub acoperirea anonimatului, un diplomat cu rang înalt de la sediul Alianței din Bruxelles, subliniind că România, Spania și Olanda și-au oferit serviciile în a- cest sens, dar Madridul și Haga trebuie să obțină aprobare din partea parlamentelor lor.
Batalioane suplimentareîn total, NATO intenționează să mobilizeze trei batalioane suplimentare în Afganistan, care vor staționa cu precădere la Kabul, în nordul și în vestul țării, în zone unde

trupele Alianței sunt deja prezente, a declarat sursa citată.Aceste întăriri, estimate la circa 3.000 de persoane, se vor adăuga celor 8.300 de militari deja prezenți în Afganistan, în cadrul Forței Internaționale de Asistență și Securitate (ISAF), care se află sub comandamentul Alianței.Miniștrii Apărării din țările membre NATO vor discuta mâine, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni la care va participa și secretarul american al Apărării, Donald Rumsfeld, despre operațiunile

din Afganistan, precum și despre proiectul extinderii ISAF în sudul și, în cele din urmă, în estul țării.Nici o dată-limită nu a fost stabilită pentru această extindere, care ar urma să aibă loc în 2006 și care va necesita, în prealabil, ca aliații să ajungă la un acord în privința relațiilor dintre ISAF și operațiunea americană Enduring Freedom, obiectivul fiind plasarea celor două forțe sub comandamentul unic al NATO. ISAF a fost instituită în 2002 și acționează sub mandat NATO din 2003.
Răspunde acuzațiilor lui Băsescu
® Ovidiu Ohanesian a 
declarat ieri că jurnalis
mul „nu se face cu 
armata în spate".București (MF) - Ovidiu O- hanesian a răspuns ieri acuzațiilor șefului statului - care a criticat, luni, modul în care cei trei jurnaliști români răpiți în Irak au plecat în zona de conflict - susținând că jurnalismul „nu se face cu armata în spate”.„Eu am răspuns anterior acestor acuzații, chiar dacă ele, la acel moment, nu veneau chiar de la președintele Băsescu. Dacă cineva crede că jurnalismul se face cu arma

ta în spate, atunci să se uite la ceea ce a relatat Mile Căr- penișan dintr-o unitate militară, atunci când noi am fost răpiți”, a răspuns Ohanesian.
Informații falseReporterul României Libere s-a referit la o relatare a corespondentului televiziunii Antena 1 la Bagdad, Mile Căr- penișan, potrivit căreia, cu mult înainte ca cei trei să fie eliberați, fuseseră deja salvați și că se aflau în custodia militarilor americani. Informarea lui Cărpenișan, care s-a dovedit a fi falsă, se baza pe relatările unor „surse”.Referitor la „sursele” reporterului Antena 1, Vlad Petrea-

nu, redactorul-șef al Observatorului, a precizat că una dintre ele a fost un ofițer român care purta uniforma Ministerului Apărării Naționale.Președintele Traian Băsescu a declarat, luni seara, că jurnaliștii români luați ostatici în Irak au manifestat „un profund dispreț pentru regulile elementare” și că au pus statul într-o situație dificilă din cauza „nesăbuinței” lor.întrebat dacă se va constitui parte civilă în procesul răpirii sale și dacă, așa cum prevăd procedurile, va cere daune eventualilor vinovați, Ohanesian a precizat că încă nu a apucat să analizeze atent această problemă. Laszlo Solyom (Foto: MTI)

Violențe Polițiștii israelieni au intervenit ieri cu gaze lacrimogene pentru a dispersa palestinienii care aruncau eu pietre în evreii ce vizitau centrul vechi al orașului Ierusalim. (Foto: EPA)

Tony Blair la Washington
Washington (MF) - Premierul britanic, Tony Blair, a sosit ieri dimineață la Washington, pentru a discuta cu președintele american, George W. Bush, despre pregătirea summit- ului G8, programat luna viitoare în Scoția, transmite AFP.Premierul britanic urma să se întâlnească după-amiază, la Casa Albă, cu președintele George W. Bush.Tony Blair se află la prima sa vizită în Statele Unite după ce, în mai, a fost reales pentru un al treilea mandat de premier, de data aceasta cu o majoritate mult mai redusă față de precedentele scrutinuri, ca reacție la sprijinul oferit de

Marea Britanie în războiul din Irak.Premierul Tony Blair va fi gazda summit-ului G8 programat pentru 6 și 7 iulie la Gleneagles, în Scoția, și la care vor participa liderii din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Rusia și Statele Unite.Șeful Guvernului de la Londra dorește ca ajutorul acordat Africii și lupta împotriva încălzirii globale să constituie temele dominante ale reuniunii G8.El speră să obțină sprijinul lui Bush pentru sporirea ajutoarelor destinate dezvoltării economice a continentului african și combaterii epidemiilor, mai ales a SIDA.
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Solyom Laszlo 
este noul 
președinte 
al Ungariei

Budapesta (MF) - Solyom Laszlo, candidatul opoziției ungare, a fost ales, ieri după-amiază, în cel de-al treilea tur de scrutin organizat de Parlamentul de la Budapesta, noul președinte al Ungariei, relatează MTI.Solyom a fost ales cu 185 de voturi, în timp ce contracandidatul său, candidatul socialist Szili Katalin, a obținut 182 de sufragii.în cel de-al treilea și ultimul tur de scrutin, o majoritate simplă este necesară pentru alege rea președintelui.
A fost predat Statelor Unite

Islamabad (MF) - Guvernul pakistanez a confirmat luni că Abu Faraj al-Libbi, considerat numărul trei în ierarhia al-Qaida, arestat la începutul lunii mai în Pakistan, a fost predat Statelor Unite, după cum anunțase și președintele Pervez Musharraf.Generalul Musharraf anunțase la 31 mai că Abu Faraj, considerat numărul trei în al- Qaida și liderul rețelei tero-

Abu Faraj al-Libbi, numărul trei 
în ierarhia al-Qaida (Foto: epa)

riște în Pakistan, va fi predat autorităților americane, â- șa cum s-a întâmplat în cazul majorității celor circa 700 de militanți străini având legături cu al-Qaida, care au fost arestați în această țară începând din toamna anului 2001.Citat, la sfârșitul săptămânii trecute, de cotidianul arab Al-Ittihad, generalul Musharraf, aflat în vizită în Emiratele Arabe Unite, a confirmat că Abu Faraj a fost predat americanilor.Abu Faraj, arestat la 2 mai în nord-vestul Pakistanului, nu departe de granița cu Afganistanul, a fost desemnat de însuși președintele Musharraf drept instigatorul a două tentative de asasinat la adresa lui, petrecute în decembrie 2003, și al unei alte tentative împotriva premierului Shaukat Aziz, în iulie 2004.
Redactor șei Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinul, Clara Pâs, Daniel I. lancu, 
Raluca lovescu. Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tărnaș, Tiberiu Stroia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 59.000 lei (5,9 RON) pentru 
o lună, 169 000 lei (16,9 RON) pentru trei luni, 319.000 lei (31,9 RON) 

pentru șase luni și 599.000 lei (59,9 RON) pentru un an la 
sediul redacției, la propriii distribuitori de presa și 56.000 lei (5,6 RON) 
plus taxele poștale la factorii poștali și ia oficiile poștale din teritoriu.
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PE SCURT

• Instructaj. Inspectoratul pentru Situații de Urgență - Serviciul Protecției Civile organizează mâine o instruire cu reprezentanții firmelor care dețin depozite de colectare a fierului vechi în județ. Specialiștii Protecției Civile au avut deja 2 intervenții în aceste depozite pentru recuperarea de muniție neexplodată, adusă ca fier vechi. (M.S.)
• Cozma în arest. Miron Cozma rămâne în arest după ce Judecătoria Craiova a amânat, pentru o săptămână, pronunțarea în dosarul în care fostul lider al minerilor contestă executarea pedepsei în urma decretului de grațiere emis de fostul președinte Iliescu. (M.S.)
• Șanse egale. Centrul creat cu sprijinul UE prin programul Phare 2001, Coeziune Economică și Socială - Servicii Sociale, va fi deschis oficial sub denumirea de Centrul de Asistență Socială, joi, de la ora 10, în str. G. Barițiu, nr. 21. (I.J.)

Vornic la 900 
de nuntași

Pe unde se mai 
intră în UE?
Adrian SăLăGEAN

adrian.salagean@informmedia.ro

■ Gheorghe Munteanu 
are la activ patru 
decenii de vornicie și 
peste 550 de nunți.

Loredana Leah_______________
loredana.leah@informmedia.ro

Vălișoara - Munteanu este un nume comun în localitatea Vălișoara, dar în momentul în care spui „vornicul Munteanu” toți știu încotro să te îndrepte.Vornicul Gheorghe Munteanu este cunoscut de toți localnicii, iar sâmbăta sau duminica, mai ales când este nuntă în zonă, devine, după miri, principala atracție a nunții. „Am început activi
S-au licitat traseele auto!

Franța și Olanda au respins Constituția 
Europeană. Pe când să începem și noi 
numărătoarea inversă a aderării. Este evident 

că integrarea în Uniunea Europeană a 
României a devenit dintr-o dată un examen 
cu mult mai greu. Până acum ni se părea că 
putem intra la cacealma cu justiția, lupta 
anticorupție șj reformele economice aflate la 
stadiul de „harababură". Liderul creștin- 
socialilor din Parlamentul European, Markus 
Ferber, a lansat deja ideea că un raport de 
țară nefavorabil României în toamnă este 
sinonim cu amânarea aderării țării noastre. 
Este cerută ferm României îndeplinirea tuturor 
criteriilor de aderare pe fond și nu doar for
mal. De ce această schimbare semnificativă? 
Pentru că pentru prima dată s-a văzși că — . 
voința și strategiile șefilor de stat șicle guvern 
occidentali nu sunt suficiente pentru formarea 
unei Europe comune. Europenii, în număr 
semnificativ, nu vor un superstat european, 
nu vor concurență fără frontiere și mai ales 
nu vor noi-veniți nepregătiți care să se așeze 
la masa lor.

Si, nefericită potriveală, dacă noi nu sun
tem pregătiți să aderăm, evenimentele 
din°ultimele zile arată că nici Europa nu e 

gata să absoarbă noi membri. în viziunea 
unei părți importante a lumii politice 
europene, ratarea intrării în vigoare a Tratatu
lui constituțional e un semnal că UE nu e 
capabilă să mai primească noi membri.

In aceste condiții, pe unde se mai intră în 
Uniunea Europeană? Răspunsul e simplu: prin 
vama reformelor făcute profund și la timp. 
Rămâne doar ca românul să înțeleagă că acel 
„Să trăiți bine!" a fost doar o figură de stil...

■ Un număr de 22 de 
firme de transport de 
persoane a câștigat 
traseele județene.

Clara Pâs
clara.pas@inforniniedia.roDeva - Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației a atribuit, prin intermediul sistemului electronic www. autorizatiiauto.ro, traseele și cursele pentru transportul de persoane.în Hunedoara, pe ©ele 126 de trasee județene, trans

j Telecabina de pe Dealul Cetății, oprită pentru trei zile din cauza sursei de electricitate, a fost repusă în funcțiune mai repede cu o zi decât era prevăzut.
(Foto: Traian Mânu)

Fost prefect, 
anchetat de PNA

Deva (A.S.) - Surse neoficiale au anunțat că fostul prefect de Hunedoara, Nicolae Stanca, ar fi anchetat de PNA pentru „asociere frauduloasă” cu firma Gabriele Resources Ltd, aparținând controversatului om de afaceri Frank Timiș.Reamintim că între fostul RAC Deva, actualmente C.N. Minvest, și firma lui Timiș a fost încheiat un protocol care prevedea reexploatarea reziduurilor aurifere din zona Roșia Montană. Legalitatea exploatărilor făcute în a- ceastă zonă de firma Gabriele Resources face acum obiectul unei ample anchete.
Liniște în filiala PRM 
din Hunedoara

Deva (D.I.) - Problemele din cadrul fostului și actualului Partid România Mare la nivel național nu se regăsesc și în filiala județeană Hunedoara, cel puțin așa a declarat ieri purtătorul de cuvânt al organizației, Costel Avram. Structura județeană a PRM rămâne deocamdată uni
Profesorii se verificăDeva (R.I.) - Candidații înscriși la Concursul de titularizare din 18-19 iulie 2005 sunt obligați ca, în perioada 8-10 iunie, între orele 8.00 - 16.00, să-și verifice fișele de înscriere, în vederea corectării eventualelor erori. Validarea fișei se va face personal la sediul în care s-au depus dosarele de concurs, așa cum prevede calendarul mișcării personalului didactic pentru 2005 -2006.

Cr*cft*l Avram

tatea de vornicie în 1962 și de atunci am participat ca vornic la 559 de nunți.
Nuntă să fie!Am fost vornic la nunți din Timiș, Arad și chiar Târgu Mureș. Trebuie să am grijă de tot ceea ce presupime buna desfășurare a nunții. Tin cuvântările, cer mireasa în numele mirelui, dau tonul strigăturilor de nuntă și mă îngrijesc de servirea mâncării.
Cea mai mare nuntăîn 1992 am fost la un coleg de al meu la o nuntă în Rișculița, cea mai mare nuntă din viața mea. Peste 880 de invitați! Atunci a fost foarte 
portul auto de persoane va fi asigurat de 22 de firme de profil.Alte cinci firme hune- dorene vor presta aceleași servicii pe circa zece trasee interjudețene.
Contestații la control„La atribuirea licențelor, comisia a ținut cont de vechimea parcului auto, clasificarea pe categorii de confort a vehiculelor, vechimea neîntreruptă pe traseu și modul de deținere (proprietate, leasing, închiriere)”, a declarat ,SebastianDuminică. șef serviciu atribuire și distribuire
Reparații drumuri

Geoagiu (M.S.) - Primăria Orașului Geoagiu a început lucrările de reparații la drumurile spre satele Ren- ghet și Homorod, dar și la cel din Aurel Vlaicu, mult

Se vor repara drumurile

tară și în subordinea lui Cor- neliu Vadim Tudor, spre deosebire de alte filiale din țară unde membrii de partid au decis să treacă în tabăra și prin urmare în viitorul Partid Popular condus de Cor- neliu Ciontu, ex-președintele mazilit de Vadim.
Confirmări„în județul Hunedoara nici un membru simplu de partid și nici un președinte sau vicepreședinte de filială nu a părăsit formațiunea”, a spus Costel Avram. Faptul a fost confirmat și de fostul deputat Ștefan Pășcuț, vicepreședinte cu probleme organizatorice al PRM Hunedoara, care și-a exprimat speranța că respectiva formațiune politică nu se va scinda.

Vornicul satului Vălișoara, Gheorghe Munteanu (Foto Traian Mânu)greu pentru că la toți nuntașii trebuie să le acorzi aceeași atenție și nimeni nu trebuie să se plângă de servire sau de muzică. Dacă nuntașul este mulțumit de „ofertă”, mai pune bani la cinste” spune vornicul.
autorizații rutiere în cadrul IGCTI. începând de azi se verifică toate contestațiile depuse de participanții la procesul de atribuire, iar pe 13 iunie vor fi afișate rezultatele.
FiimB câștigătoare

BV Dasler SRL________________
Crisbus SA_____________________
Devatrans______________________
Transurban SRL_____________
ZMK SRL______________________ _
Interservice SRL________________
ML Felix Prest SRL ___________ |
RogoTaxi Prest SRL___________
Sotto TeFfa Max SRL

deteriorate din cauza ploilor ce au căzut în ultimele săptămâni, a declarat primarul Simion Mariș.Lucrările sunt executate în regie proprie și cu participarea celor 300 de persoane care beneficiază de plata ajutoarelor sociale, în acest fel reușihdu-se reducerea costurilor cu aproape o jumătate de miliard de lei.Materialele necesare refacerii drumurilor sunt asigurate de Primărie cu sprijinul balastierelor care își desfășoară activitatea pe raza orașului Geoagiu.

Până la următoarea nuntă, Gheorghe Munteanu își pregătește plosca. Trebuie să dai de băut vinars din ea la toți pe care-i întâlnești în cale când mergi cu mirii, iar bățul este cel care-1 ajută să conducă nuntașii și muzica.
Pro arheologieDeva (S.B.) - Arheologii hunedoreni se află, în aceste zile, în plin proces de colaborare cu Oficiul Județean de Cadastru și Cartografie Hunedoara pe tema efectuării unor hărți de lucru în teritoriu pe care să fie marcată existența unor situri arheologice. Măsura a fost necesară pentru evitarea atribuirii unor vize de construcție pe terenuri care ascund valori istorice, care din motive bine întemeiate nu sunt marcate vizibil.

Mircea Moloț nu 
va fi demis

Deva (S.B.) - Mircea Moloț, președintele Consiliului Județean Hunedoara, deține și funcția de președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului. Aceeași funcție o are și fostul său omolog din județul Bistrița-Năsăud. Spunem „fostul” pentru că Szilagyi loan, prefectul de Bistrița-Năsăud, l-a demis pe președintele CJ Bistrița-Năsăud, Gh. Marinescu, din funcție, ca fiind incompatibil prin deținerea acestor două funcții. La Hunedoara, prefectul Cristian Vladu a afirmat, ieri, că M. Moloț nu va fi demis după modelul bistrițean.
In copilărie fiecare își dorește o bicicletă.Bicicletele, de toate mărimile și pentru toate vârstele, pot fi achiziționate și în rate. Deci fiecare poate practica ciclismul chiar și pentru a-și păstra silueta.

(Foto:Traian 

Mânu)

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:loredana.leah@informmedia.ro
mailto:clara.pas@inforniniedia.ro
autorizatiiauto.ro
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REMEMBER

1938 -A mqrit Ovid Densusianu, filolog, folclorist, istoric 
literar si poet, membru al Academiei Române („Histoire 
de la langue roumaine. Les origines", „Le seziAme șiĂ- 
cie") (n. 29 12.1873) :

1876-A murit scriitoarea George Sana (pseudonim pen
tru Aurora Dupm, baroana Dudevant); romanele sale de 
formulă romantică - primele manifestări ale feminismu
lui; „Indiana", „Eeliă" (n. 1.07.1804)
1903 - S-a născut scriitoarea Margueritte Yourcenar, 
pFima femeie aleasă în Academia Franceză („Memoriile 
lui Hadrian". „Povești orientale") (m 17.12.198/)
1810 - S-a născut compozitorul Robert Schumann (m 
29.0/ 1856)

In data de 8 iunie, creștinii prăznuiesc ziua calendarului în care este amintită Aducerea moaștelor Sf. Mc. Teodor Strati- lat și Sf. Mc. Nicandru și Marcian.
(Foto: arhivă)

v--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

UTILITĂȚI

, Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan__
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15,00 Str. D. Zamfirescu, blocurile Q3, Q2, Q,

11, D2, D3
Str. Crizantemelor, blocurile Ml, M2, M3. 
E14A, E, F, G
Bd. Decebal. blocurile Al, D, C, J, K
Str. N. lorga, Zorilor
Str. 22 Dec., zona Spitalului, bl. 11, sc. D

I
I Apă_________________

Se întrerupe furnizarea apei în Deva
08.00-15.00 Str. Dorobanți

Pasăre A prinde Zeul 
războiului 

la greci

Aripi de 
canari

Pasăre
Micile 

zburătoare
U Hi mul 

tril? Pasăre

î 1 r

Pasăre

Inimă de 
vrabie?

Pasăre

X. La pieptul 
păsărilor
Ochi de 
vânător

► T

Comic

Formă
joasă

V Așezare 
rurală

Făcut de 
pasăre

Prinse 
în cioc! ►

▼ Geam! ►
Pasare Pasăre

Părinte 
de la țară

Păsări

1 f
Tras pe 
dreapta

r Aripi de 
cioară! ► Intră in 

ureche
Firav 

la trup!
Aripi de 

acere!
Sus pe 

margini!
r E în etate Stau in 

bloc!Cusut la 
poală

Pasăre

T

Limbă pă
sărească

Floare 
albă ►

Uzat ►

Mă doare!

Mâncare 
de pasăre

Cap 
de uliu! 
în Teba!

Numărul 
cu cercul

A opri

Pasăre ►

Soluția integramei din numărul 

precedent: E - I - DUO - ALIZEU - 

RG - AMAGEALA - ANA - ATU - L 

- V - SAL - SIE - AT - LEFTER - 

ODE - IR - A - IROSI -UZ-NR- 

NT - BA - DA - CICLON - DARE - 

URI - BANI - O - IVI - IGNAT - 

BATE

TELEFOANE UTILE

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

&

&

21 mart.-20 apr.

Capacitatea dv de comunicare e maximă și puteți lega 
noi prietenii. Activitățile în interesul căminului sunt și ele 
favorizate.

21 apr.-20 mai

Nu sunteți bine dispus, aveți tendința să exagerați. Nu vă 
susțineți părerile cu încăpățânare. Fiți atent pe ce dați banii!

21 mai-20 iun.

Azi vă simțiți slăbit iar energia dv e în scădere. Luați vita
mine, iar dacă rezultatele nu se văd, mergeți la un con
sult medical.

21 iun.-20 iul.

Cheltuiți fără măsură astăzi, pe tot felul de mărunțișuri și 
apoi veți regreta. Persoana iubită va avea o realizare pe 
plan profesional.

21 iul.-20 aug.

Tendința dv spre perfecționism ar putea genera un dialog 
mai iritat cu partenerul de suflet. Cu înțelegere, lucrurile 
s-ar simplifica.

21 aug.-20 sept.

Un gust amar, o neliniște vă însoțesc pe timpul acestei 
zile mai. agitate. E posibil să aveți neînțelegeri cu superi
orii ierarhici, cu părinții.

21 sept.-20 oct.

E posibil să aveți o reușită neașteptată în carieră, care vă 
aduce un câștig suplimentar. Fiți mai prudent în relația cu 
o persoană mai în vârstă.

21 oct.-20 nov.

Zi favorabilă studiului, călătoriilor în interes profesional, 
comunicării cu persoane importante. Depășiți o deziluzie 
sentimentală.

21 nov.-20 dec.

Doriți mult să faceți o călătorie, dar cum totul vă e 
potrivnic,: ar fi bine s-o amânați. încercați să faceți totul 
de unul singur!

21 dec.-20 ian.

Renunțați la replici usturătoare sau declarații categorice. 
Dacă rămâneți tăcut, nu veți avea mai târziu motive să 
regretați ce ați spus.

21 ian.-20 febr.

O indispoziție trecătoare vă dă târcoale. Ceea ce faceți nu 
vă mai satisface și vâ gândiți să vă schimbați locul de muncă 
sau activitatea.

21 febr.-2O mart.

Nimic din ceea ce doriți să faceți nu se realizează fără 
depășirea unor obstacole. Lipsa banilor e unul din motivele 
supărării dv.

7:00 Sub semnul soarelui 
7:45 Agenția 2 Iară un sfert 
9:20 Cina minute de cul

tură. Emisiune culturală
9:30 Teleshopping 

10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie 
11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro-dispecer 
12:00 Stele de dnci stele 
13:00 Sănătate pentru toți 
13:30 Desene animate: Chip 
0 și Dale 

14:00 Jurnal. Sport.
Meteo

14:30 Teleshopping
15:00 Oameni ca noi. Prezin

tă Dana Andreea 
Rusu

15:30 SedLex! Realizator Ion 
Mirea. Coproducție MAI 
- TVR pentru 
TVR 1

16:00 Conviețuiri 
16:55 Palate și vile 

celebre
17:30 Portul miracolelor 
18:30 Știrea zilei 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
19:55 Leul greu

20DO Fotbal Studio 
20:30 Fotbal: România - 

Armenia, în 
preliminariile Campi
onatului Mondial 2006 
(live)

23:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

23:30 Crime 
perfecte 

0:10 Masada
(dramă, SUA, 1981). 
Partea a treia. Cu: 
Peter O'Toole, Peter 
Strauss, Barbara Car
rera. Regia Bons Sagal 

2:00 Jurnalul TVR Meteo
Sport

2:55 Masada (dramă, SUA, 
1981). Partea a doua. 
Cu: Peter O'Toole, Peter 
Strauss, Barbara Car
rera. Regia Boris Sagal 

. 435 Garantat 100%
5:25 ...Sed Lex
5:50 Destine
0 secrete

7:00 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

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

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

10:15 0 nouă viață 
11:15 Zâmbete intr-o pastilă 
12:15 La Bloc 
13:00 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
13:45 De râsul lumii 
14:15 în mâinile unui străin 

f (thriller, SUA, 1991).
Cu: Robert Urich, 
Megan Gallagher, Brett 
Cullen, Vondie Curtis- 
Hall, Dakin Matthews, 
Alan Rosenberg. Regia: 
David Greene. Jack 
Bauer (Robert Urich) 
este un important om 
de afaceri

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu: 
0Eric Braeden

17:00 Știrile PRO TV. Sport. 
17:45 Teo
19:00 Știrile Pro TV Sport.

20:15 Accident în mină
; (acțiune, Noua Zee- 

landă, 2003) Cu: Mimi 
Rogers, Ted Shack
elford, Bruce Allpress, 
Paul Gittins, Jon Bra
zier. în chiar prima ei zi 
de lucru ca supraveg
hetor la mină, Pat 
Bogan (Mimi Rogers) 
trebuie să înfrunte una 
dintre cele mai negre 
temeri ale sale.

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile PRO TV Sport

Meteo
23:45 Miss PlayBoy România 

2005
23:50 Fastlane: Cursa vieții și 

0a morții, episodul 2.
Cu: Peter Facinelli, Bill 
Bellamy, Tiffam 
Thiessen

050 Omul care aduce cartea 
1:00 Știrile PRO TV 
2.-00 Identitate pierdută 

’(thriller, SUA 1992) 

6:30 în gura presei (reluare) 
7:00 Obervator. Cu: Sanda 

Nicola
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura presei 
10:30 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 
12:30 Aproape perfectă 
13:00 Observator. Cu: Simona

Gherghe 
13:45 Divertisment Din 

dragoste 
16:00 Observator. Sport. 
16:45 Vrvere - A trăi cu pasi- 

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

17:45 9595-TeIhvață ce să 
faci

19:00 Observator. Sport.

20*30 Complicitate la crimă
(thriller, 1995, SUA) Cu: 
Melissa Gilbert, Gregory 
Harrison, Jack Blessing, 
Judith Scott, Vyto Rugi- 
nis, Wendel Meldrum. 
Când Gwen Todson 
intră în biroul detec
tivilor Todd Holman și 
Evangeline Carter, 
cei doi o privesc 
zeflemitor.

2230 Observator cu Letiția 
Zaharia 

23:t "î în spatele aparențelor
8 (thriller, 2002, SUA). Cu: 

Billy Bob Thomton, 
Patricia Arquette, 
William Devane, Sela 
Ward, Julie Hagerty. 
Șeriful Dari Hardwick 
investighează uciderea 
unui transexual și 
descoperă că ar putea fi 
implicați politicieni

100 Concurs
interactiv

7:00 Culoarea păcatului
0 (reluare)

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

9:15 Mama vitregă
0 (reluare) 

10:10 Anita.
0C u: Ivonne Montero 

11:15 Totul despre Camila
0 (reluare) 

13:15 îngerul nopții. Cu:
0 Cesar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

14:15 Răzbunarea.
Cu: Gabriela Spanie, 
Jose Angel Llamas, 
Maria Helena Doering, 
Orlando Miguel, 
Catherine Siachoque, 
Barbara Garofalo 

15:30 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 
0riel, Malema Solda 

17:25 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate 
18:10 Luna 
19:15 Te voi învăța să iubești.

0Cu: Danna Garcia,
Miguel Varoni

20:10 Mama vitregă.
0Cu : Victoria Ruffo,

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

21:10 Anita.
0Cu: Ivonne

Montero, 
Reynaldo 
Gianechini, Jorge 
Enriqueabello 

23.-00 Culoarea
0 păcatului 

0:00 Răzbunarea
0 (reluare)

1.-00 Poveștiri 
adevărate
Cu Dragoș Stănescu 
(reluare)

130 îndrăgostește-mă de 
the

7:00 Sănită-mă, prostule!
0 (reluare)

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

10:00 Tonomatul DP 2.
Prezintă Cătălin Măruță. 

. Emisiune de divertis
ment cu știri din lumea 
muzicală, invitați în 
platou, dedicații și 
mesaje în direct prin 
SMS

11:30 Cinci minute de cultură 
11:45 Pasiuni 
12:35 Eurodispecer 
12:40 Stargațe: SG: 1 
13:30 Teleshoping 
14:00 Tommy și Oscar 
14:30 Fiica oceanului 
15:00 împreună In Europa 
16:00 Zona de conflict 
16:30 Cinci minute de cultură 
16:45 Jurnalul TVR. Sport. 
17:00 Fotbal: România - 

Armenia, selecționatele 
de tineret, med din Pre
liminariile Campionatu
lui Mondial. Transmisi
une directă

19:00 Soția lui Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond în
0 distribuție: Ray Romano, 

Patricia Heaton, Brad 
Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

20:30 Cirque du Soleil: Focul 
0 lăuntric

21:00 Fotbal: Finlanda - Olan
da, meci din Preliminari
ile Campionatului Mon
dial, Germania - 2006. 
Transmisiune directă. în 
pauză Jurnalul TVR 

23:00 Concert Phoenix 
24:00 Americam Gothic.

Episodul 4. Cu: Brenda 
g Bakke, Lucas Black, 

Gary Cole, John Mese, 
Sarah Paulson.
Producător Sam 
Raimi

0:50 Două roți 
1:20 Dragul de Raymond 
1:50 Când bărbații nu-ți dau 

pace (comedie, SUA 
1992)

7:00 Teleshoping 
730 Esenzze 
7:55 Sport cu 

Florentina
8:00 Teleshoping 
830 Sunset 
0 Beach

9:30 Dragoste 
0și putere 

10:00 Kensky Show 
10:55 CLIP ART 
11:00 Monica 
12:00 Casa 

noastră
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la

greu
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset

0 Beach 
15:20 Focus

Cu: Anca Dinu
15:25 Dragoste 

gși putere 
16:15 Al șaselea 

simț 
17:10 Camera de râs 
17:30 Trăsniți în NATO 
18:00 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina fopescu 
19:00 Viața la extrem

20:00 Cronica cârcotașilor.
Cu: Huidu și Găinușă. 
Șerban Huidu și Mihai 
Găinușă, adică cei doi 
cârcotași, împreună cu 
bebelușele, Puștiu și 
Mistrețu neprietenos, vă 
prezintă o variantă 
unică și total diferită a 
celor mai importante 
noutăți din domeniul 
politic, social, cultural 
sau economic. în fiecare 
săptămână două oră 
întreagi de cârcoteli de 
care oamenii momentu
lui ar trebui să se teama 
pentru că vor fi tocați și 
disecați în maniera 
binecunoscută a cârco
tașilor

22:00 Trăsniți în NATO 
22:30 Focus Plus. Cu:Silvia

Ticula
23:15 Vino, mamă să mă 

vezil

6:00 Fără răutate (dramă, 
SUA, 1981). Cu: Paul 
Newman, Sally Field

7:55 Joey. Episodul 16 - 
0Joey și The Tonight Show

8:15 Din hou acasă (dramă, 
Marea Britanie, 2001).

■ Cu: Sarah Lancashire 
10:00 Bibliotecara și fermierul

Sî (romantic, Suedia, 
2002).

1135 Vedete la Hollywood - 
Angelina Jolie

12:00 Fast Food (comedie, 
Australia, 2003)

13:30 Nebuni după cai (aven-
«turi, SUA, 2001) 

15:00 Călătoria fantastică
, (comedie, SUA, 1987). 

17:00 Naufragiațî (comedie, 
f3 Marea Britanie, 2002). 

Cu: Madonna
18:30 Un bucătar de milioane

G (comedie, SUA 2003). 

20:00 Sub soarele Toscanei 
(romantic, SUA, 2003). 
Cu: Diane Lane 

21:55 Kontroll (thriller, 
iă Ungaria, 2003). Cu: 

Zoltan Mucsi, Sandor 
Csanyi

231 b Păcate de familie 
(dramă, SUA, 2004). Cu: 
Kirstie Alley

1J3> Secrete periculoase (thri
ller,Marea Britanie, 2004).

0900 Știrile TV Sport 0930 Fotbal 
Copa Libertadores 2005110O Știr
ile TV Sport 1105 Teleshopping 
1120 Rugh Total 12530 Știrile IV 
Sport 12:05 Fotbal Copa Liberta
dores 1300 Știrile IV Sport 13:10 
Fotbal: Ecuador - Argentina 1500 
Știrile IV Sport 15:10 Faceți jocurile! 
Concurs de pocher 1600 Știrile TV 
Sport 1615 Teleshopping 1630 Fot
bal Copa Ubertadores 2005. Sferturi 
de finală 1830 Știrile IV Sport 1900 
Fotbal: Copa libertadores 2005. 
Sferturi de finală 2100 Știrile TV 
Sport 2130 Rodeo: Eroii Vestului 
Sălbatic 2330 Hai la Lupta cea 
mare! 0900 Știrile TV Sport 0030 
Nopți atrebTv Sport 0230 Faceți

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

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

08.45 Cu inima deschisă 
(dramă, Canada, 2004)

10.30 O nouă viață (dramă, 
SUA, 2001)

12.15 Dragoste și război 
(dramă, SUA, 2001)

14.00 Viața secretă a lui Doris 
Duke (dramă, coprod., 
1999)

15.45 Cu inima deschisă 
(dramă, Canada, 2004, 
reluare)

17.30 O nouă viață (dramă, 
SUA, 2001)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling

20.15 O lume de vis (dramă, 
SUA, 2001)

22.00 Jordan (s)
23.00 Evadare din Colditz 

(dramă, coprod., 2004)

13.00 Vânătorii de mituri
1430 Inginerie la superlativ
15.00 Natura dezlănțuită: 

Vântul
16.00 Istorii neelucidate: în 

buncărul lui Hitler
17.00 Câmpuri de bătălie
18.30 Pasionat de pescuit. 

John Wilson și un safari 
cu undița

19.00 Curse asurzitoare. 
Monștri-off-road

20.00 Confruntarea fiarelor, 
Calmarul uriaș contra 
cașalotului

21.00 Mașini de viteză 
22.00 Revelații industriale
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PE SCURT• ' Nu va fi impozitat câștigulobținut din înstrăinarea bunurilor imobile care au fost dobândite prin reconstituirea . dreptului de proprietate, prin moștenire sau prin donație de la o rudă de până la gradul 4 inclusiv. Pentru alte situații impozitul este de 10%. (C.P.)• >■« DGASPC Hunedoaraorganizează azi, de la ora 14, la Centnul de îngrijire și Asistență Brănișca „Ziua asista- ților". Potrivit directorului adj. Mihaela Gro- su, copiii de la Școala Generală Luncoiu de Jos pregătesc un spectacol persoanelor în vârstă, care prezintă handicap și își serbează luna aceasta ziua de naștere. (I J.)

Integrare UE 
pe "județe"

ftețuri an» tfc

si

Brânză telemea 120000 lei/kg
Lapte 25000lei/2 litri
Smântână 25000 lei/borcanui
Brânză dulce 35000 lei/bucata
Gireșe 40000 bOOOO lei/kq
Căpșuni 35000 40000 ei/kq
Roșii 30000-40000 lei/kg
Ardei 65000 lei/kg
Castraveți 20000 lei/kg
Dovlecei 10000-15000 lei/bucata
Fasole verde 70000 lei/kg
Cartofi noi 15000-20000 lei/kfl
Mazăre boaDe 30000 iei/kg
Gulii 10000 lei/bucata
Conopidă 20000 lei/kg
Varză 10000 -15000 iei/kg
Mere 30000 lei/kg
Piersici 35000 lei/kg
Caise 50000 lei/kg
Banane 30000 lei/kg
Portocale 34000 lei/kg
Grapefruit 50000 lei/kq
Pepene galben 55000 lei/kg
Kiwi 80000 lei/kg

îndeplinirea criteriilor 
aderării depinde de 
modernizarea unităților 
agroalimentare.Deva (L.L.) - Unitățile de procesare trebuie să se alinieze standardelor europene, altfel nu vor putea face față după 1 ianuarie 2007. Marile unități procesatoare de carne și lapte din județ au luat în serios „amenințarea” UE și fac investițiile necesare pentru ca 1 ianuarie 2007 să le

Totul despre leul greii

Bancnotele de 50 si 100 lei

Producătorul taiwanez de electronice BenQ este autorizat în baza unui recent contract să producă telefoane mobile marca Siemens pentru următorii cinci ani. (Foto: epai

8 Cetățenii trebuie să 
cunoască elementele 
noilor bancnote pentru 
a nu fi înșelați.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.roDeva - Bancnota cu valoarea nominală de 50 lei are dimensiunea de 140 x 77 mm, culoarea galbenă și este imprimată pe suport polimer.

Avers bancnota 50 lei Revers bancnota 50 lei Avers bancnota 100 lei Revers bancnota 100 lei

Fără cei șapte ani de-acasă
si Muncitorii Extrem 
Serv SRL Petroșani care 
lucrează în Deva nu 
respectă legislația.

INA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.roDeva - Lucrarea contractată de SC Extrem Serv SRL Petroșani, o firmă negăsită în nici o scriptă, deci probabil 

D. Jișcanu ’ Bogdan Paul

găsească pregătite pentru a da piept cu piața comunitară.
Tehnologie, nu jeep-uriPrioritatea celor care doresc să nu fie înghițiți de concurența comunitară se materializează în achiziționarea tehnologiei de ultimă generație. Cel mai mare producător de produse din carne din județ, Agrocompany, este în plin proces de modernizare. Același lucru se întâmplă la Lori Alba-Brad și Sori- lact-Baia de Criș, iar în Săla-

Pe aversul bancnotei se regăsesc portretul lui Aurel Vlaicu, o floare de colț și imaginea stilizată a uneia dintre elicele avionului Vlaicu II. Pe reversul bancnotei sunt imprimate imaginea unui cap de acvilă de munte și schița avionului Vlaicu II.
Bancnota de 100 leiAceasta are dimensiunea de 147 x 82 mm, culoarea albastră și este de asemenea 

că nu există, este cea de refacere a tencuielii de pe blocurile din centrul vechi al Devei. Lucrarea se execută la cererea asociației de proprietari și nu de către Primăria Deva, cum s-a lăsat să se înțeleagă la un moment dat. Poate că nimic n-ar fi sărit în ochi, însă „băieții” lucrează fără să respecte legea. Numai la sesizarea cetățenilor către CUVÂNTUL LIBER, echipa a îngrădit locul, însă aceasta s- a întâmplat după ce au apărut primele accidente.
Rea intenție„Nu m-ar fi deranjat dacă tot m-a stropit. Poate că nu era în intenția muncitorului, însă când i-am atras atenția,

Aparatura modernă este "înlocuitorul" omuluișu de Sus, cu fonduri Sapard, se va construi cel mai modern abator din Hunedoara.
Integrare pe regiuniDacă România nu se va putea alinia standardelor UE, va putea intra în aplicare o 

imprimată pe suport de polimer. Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul lui I.L. Caragiale, o violetă și două măști de teatru. Pe reversul bancnotei compoziția grafică include vechea clădire a Teatrului Național din București și statuia dramaturgului. Ambele bancnote conțin elemente de siguranță în scopul protejării împotriva contrafacerilor.

a început să mă înjure în toate felurile”, spune Dorina Jișcanu. Contactat, șeful de echipă Bogdan Paul spune că „lucrăm perfect legal, iar 

La lucru pe acoperișul blocului (Foto: Traian Mânu)

clauză de salvgardare specifică pieței interne. Timp de 3 ani după aderare, anumite zone ale țării nu vor fi considerate ca făcând parte din UE, iar fabricile nu vor putea face comerț intracomunitar (nici în UE, nici în România).
Ședințe 
suspendateDeva (C.P.) - Ședințele de tranzacționare derulate la Bursa de Valori București, Rasdaq și Bursa Monetar-Finan- ciară și de Mărfuri Sibiu vor fi suspendate în perioada 27 iunie - 1 iulie, pentru aplicarea unor măsuri legate de implementarea procesului de denominare. Bursa de Valori București și Rasdaq au introdus în sumarul zilnic de tranzacționare, începând cu data de 1 martie, prețurile de referință pentru valorile mobiliare transferate în monedă veche și în monedă nouă.

L

doamnei i se pare că nu era îngrădit locul”, însă nu și-a cerut nici măcar el scuze în numele echipei sale pentru lipsa celor 7 ani de acasă...

Cursul valutar BNR * S iunie 2LMJ5

1 dolar 29.411 lei

1 euro 36.193 lei

1 liră 53.855 lei

1 forint’ 145 lei
__ J

TRANZACȚII BURSIERE
Societatea Preț Variație

închidere (lei/acț)(%) 
1. SNP PFTH« -M ____ 3690 +2,79
2. SI fi banat-cri; ana
3. TLV

12600 +0,80
6950 +0,72

4. BRD oprit
5. IMPACT 4500 -1,32
6. AZOMUREȘ 2530 -2,69
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6700 +0,75
8. ROMPETROL 785 +3,84

RAFINARE (RRQ
9. HABER oprit
10. BGCARPATIGA 4590 -0,22
11. DECEBAL 111 -4,31
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Jumătăți de aripi de pui 
si redamatii la OPC
5 5Brad (I.J.) - La sfârșitul săptămânii trecute, când a cumpărat conform etichetei „aripi de pui”, Cornel Stoica, din Brad, nu știa că de fapt va cumpăra la un preț mult prea mare doar vârfuri de aripi. Ca urmare, după decongelare, bărbatul s-a trezit cu surpriza în brațe. Reclamația nu i-a fost luată în considerare de firma brădeană, care

l-a scos pe ușă afară, fără să- i rezolve problema.Nici reclamație la OPC Deva n-a putut să facă până luni dimineață. Numai că și acolo s-a trezit cu o altă surpriză. „Mi s-a spus că iau în considerare reclamația mea, dar nu-i vor da curs decât în 30 de zile. Păi, în 30 de zile, firma își poate vinde marfa și ce mai controlează OPC-ul?”, spune Stoica.„Este adevărat ce i-am spus dlui Stoica. Suntem doar 5 inspectori care avem de rezolvat reclamațiile din întreg județul. Din fericire, azi (marți, 7 iunie) un inspector a fost trimis pe zona Brad și va da curs reclamației făcute”, a precizat Ileana Tudor,

^FGH
FLUID GROUP HAG£N
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PE SCURT

• Situație clarificată. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Deva au clarificat situația lui Pădurean C. A., de 40 ani, din Deva, care are de executat 3 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt. Conform IPJ Hunedoara, acesta a fost depus în arestul Politiei Municipiului Deva. (D.l.)
• Băut la volan. Lazăr M., de 25 ani, din comuna Bretea Română, a fost depistat de lucrătorii Formațiunii Poliției Rutiere din orașul Hațeg, conducând pe raza localității, un autoturism marca DACIA 1300, având o îmbibație de alcool în sânge de 1,50 grame la mie. (D.l.)
• Revista Orăștiei. Recent a apărut primul număr pe acest an ăl magazinului cultural „Revista Orăștiei", editat de către Despărțământul ASTRA „Aurel Vlaicu" din localitate. în paginile publicației sunt prezente materiale din diverse domenii ale culturii, de la studii științifice la poezie. (D.l.)

> In urma controalelor efectuate de polițiștii hune- doreni, au fost aplicate 180 de amenzi la Legea circulației, din care 20 la regimul de viteză, și au fost ridicate în vederea suspendării 5 permise, din care 3 pentru conducere sub influența băuturilor alcoo lice. Totodată au fost reținute 4

FI ♦U1. BEIERS Vânătorii la control... fiscal!
Căile Domnului... 
deputat!
Daniel I. Iancu
dafiiel.iancu@informmedia.ro

I iviu Almășan a susținut ieri, brusc, dintr- 
Lo dată și pe neașteptate, o magnifică 

conferință de presă. Motivul întâlnirii cu ăia 
pe care de obicei îi ignoră la telefon a fost 
acela de a spune clar, răspicat și pe-nțelesu' 
tuturor că... nu știe nimic. Și că are dileme! 
Dar nu „Dileme Vechi", că dânsu'-i mai nou 
prin partidul fost și actual al lui Vadim. Nedu
meririle lui Almășan sunt legate de faptul da
că mai stă sau pleacă. Mai precis dacă ră
mâne la PRM-ul care l-a cocoțat pe scaunul 
de deputat sau își ia tălpășița la PP-ul lui 
Ciontu, contribuind la înființarea unui nou 
partid... parlamentar cel puțin în această legis
latură. în opinia domniei sale, ar mai fi și o a 
treia cale. Să-și dea demisia din funcția de 
deputat, dacă nu-i convine moralo-doctrinar 
ce o să-i propună cei doi posibili șefi cu 
nume de Corneliu.

■ Asociația Județeană 
a Vânătorilor și Pesca
rilor Sportivi nu și-a 
reevaluat bunurile.

Daniel I. Iancu 
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - în luna aprilie 2005, Prefectura Județului Hunedoara înainta Agenției Naționale de Administrare Fiscală o adresă prin care se solicita un control financiar-fiscal la AJVPS Hunedoara - Deva. Comisia de control care a verificat actele vânătorilor și pescarilor hunedoreni a constatat că, în ceea ce privește

Situațiunea însă nu cred că stă tocmai așâ 
cum o vede domnu' deputat. Dacă e să 
umblăm o țâră pe la morală, ar cam trebui să- 

și de-a demisia în momentul în Care aban
donează partidul-om Vadim, pentru că nu l-ar 
fi votat nimeni pe domnul Almășan ca simplu 
independent, iar pe listele altui partid n-ar fi 
prins un loc eligibil. Iar să mai rămâi în Parla
ment după ce-ai întors spatele Tribunului care 
te-a crescut la sân, nu-i prea corect. Oricum, 
Liviu Almășan și-a mai alocat un timp de gân
dire. Cică până joi, când își va alege calea!

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Este indicată introducerea oWigatorie a imnului național în școală?

Sunt alte lucruri mult mai importante care ar trebui schimbate în învățământ. Cunoașterea sau nu a imnului național de stat ține de modul în care părinții îl învață pe copil care sunt adevăratele valori ale societății. 
Elena M.,
Deva 

modul de realizare a obligațiilor fiscale, AJVPS-ul deși și-a calculat și înregistrat obligațiile la bugetul consolidat al statului, aceasta nu și- a respectat în toate cazurile termenele de plată.
Penalități de întârziereîn aceste condiții, au fost calculate de către comisia de control dobânzi și penalități de întârziere în valoare de peste 51 de milioane de lei, sumă ce a fost deja încasată. Toate aceste penalități sunt de 10 ori mai mari decât valoarea, de exemplu, a unui imobil ce a fost achiziționat de AJVPS cu ani în urmă și

Da. Fiecare copil ar trebui să știe imnul național. Dacă va fi introdus obligatoriu în școală, poate numărul celor care cunosc versurile imnului va crește. Acest lucru poate fi semnificativ pentru generația calculatoarelor. 
Carmen Marian,
Deva

Da. Tinerii trebuie să-și aducă aminte că trăiesc într-o țară pe care trebuie să o respecte. Să luăm exemplele pozitive de la predecesorii noștri. Nu am nimic împotriva aparaturii moderne, dar nu trebuie să ne uităm rădăcinile. 
Luciana Prip,
Deva

Nu. Nu-i va ajuta la nimic. Imnul trebuie să ne amintească faptele eroice ale strămoșilor și patriotismul de care trebuie să fim mândri și să-l luăm drept exemplu, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie obligatoriu.
Claudia, 
Deva

căruia nu i s-a mai actualizat valoarea. în această situație se află mai multe asemenea bunuri imobile care fac parte din patrimoniul Asociației, ele figurând în evidența contabilă la valoarea de inventar, 
r

Bunuri imobile_______ ______Valoare de inventar îajcontabilitate
-apartament situat în Călan, 
str. Aleea Bradului, nr.4
-teren, 2081 mp, situat în Cinciș, 
comuna Teliuc
-clădire Filiala Orăștie, zona Parc 
-pădure, 10.000 mp, situată în Vețel 
-cabană de vânătoare Surupata 
-apartament situat în Brad, 
str. Avram Iancu, bl.4, ap.4

4.850.000 lei;

4.500.000 lei;
17.000.000 lei;
10.000.000 lei;
4.373.250 lei;

54.700.000 lei.

fără a fi vreodată reevaluate. Ieri am încercat să luăm legătura cu Jan Dorin Calciu, președintele AJVPS Hunedoara, pentru a ne face unele precizări, dar acesta nu a putut fi contactat.

Depinde.Cunoașterea imnului național ține de educație și de patriotism. Contează mult influența părinților și a școlii. Dacă va fi obligatoriu, se va cânta, dar asta nu înseamnă că vom avea tineri patrioți. 
Rodica Popa, 
Deva

Problema canalelor

Consiliul Local va dezbate azi un proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la unele norme de conviețuire socială, ordine și liniște publică pe raza municipiului Deva.
(Foto: Traian Mânu)

AUDIENȚE MIERCURI

• Prefectura Județului Hunedoara:
Dezsi Attila, secretar general începând cu ora 10.00

• Consiliul Județean Hunedoara
Mircea Moloț, președinte_________________ 09.00-12.00
• Primăria Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar___________________ 09.00-12.00
• Primăria Municipiului Hunedoara:
Aurel Bugnariu, secretar________ începând cu ora 09.00

• Primăria Municipiului Orăștie:
Teodor Iordan, secretar____________________ 09.00-11.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției 
Municipiului Hunedoara 12.00-14.00

11 locuitori din localitatea 
Ormindea, comuna BălțaDorim să-l întrebăm pe domnul primar când are de gând să refacă drumul comunal din Ormindea, pe Dealul Roșia? în campania electorală era considerat ca o prioritate și nu știm cine va răspunde în condițiile în care pompierii sau salvarea trebuie să intervină. Deși s- a pus ceva piatră pe el, tot nu se poate circula.

Răspunsul primarului 
Damian DinișNu-mi amintesc dacă e drum comunal sau e o uliță sătească. Sunt multe drumuri în Băița pe care nu se poate circula și nu le putem face dacă nu sunt bani. O să-l avem în vedere în acest an, deși sunt probleme mari acolo pentru că e o porțiune cu pantă accentuată.

Avram Zaharia, Deva, 
Aleea ConstructorilorCând se vor monta ramele și capacele la gurile de canal? Sunt cazuri în care au căzut în canal oameni și, în plus, gurile de canal au devenit depozite de materiale. E ciudat că într-o țară care aspiră la Uniunea Europeană, în loc de capace de canal apar crengi de copaci!

Răspunsul primarului 
Mircia MunteanAm stabilit recent ca respectivele capace să le facem din beton încastrat in ciment, pentru a nu mai putea fi furate și duse la fier vechi, astfel încât sperăm ca problema să fie rezolvată o dată pentru totdeauna. Am cerut și o mai atentă supraveghere a punctelor de colectare.

Accesorii 
cu linguri de lemn și pânză de sac.Sunt o excentricitate pentru unicitatea lor, dar și pentry modul de realizare a unei idei ce aparține artistului autentic. Modelul din fotografie este una dintre absolventeleF promoției | 2005 a Liceu- 

I lui de Artă M Deva. 
Py (Foto: T. Mânu)

mailto:dafiiel.iancu@informmedia.ro
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Arbitru bătut de

PE SCURT

• Concurs de înot. Sportivii cluburilor CSS Hunedoara și CS Delfinul Hunedoara vor participa, sâmbătă, 11 iunie, la Bazinul de înot din Hunedoara la „Cupa Iunie" la înot. La competiția organizată de Direcția pentru Sport a Județului în colaborare cu cele doua cluburi se vor alinia la start sportivi cu vârste cuprinse între opt și 12 ani. (C.M.)
îl voi da în judecată

Deva (C.M.) - Cazul arbitrului Florin Anca va fi judecat joi de Comisia d.e Disciplină a AJ Fotbal Hunedoara, dar în afara acestei instanțe sportive, arbitrul Florin Anca a afirmat că le va intenta proces civil agresorilor. „Am fost la serviciul de me dicină legală și au constatat că am suferit contuzii la față și spate. De atunci am momente în care am amețeli și mă simt foarte rău”, preciza arbitrul.
Suspendat pe viațăGrigore Macavei, președintele Comisiei Județene de Arbitri Hunedoara, a afirmat că arbitrul nu are nici o vină pentru cele întâmplate și că vinovății trebuie sancționați foarte aspru. „Meciul a degenerat din ș> cauza jucătorilor, nu a greșelilor de arbitraj. Arbitrul a fost bătut de un bețiv de 37 de ani, client vechi al Comisiei de Disciplină. Astfel de comportamente huliganice trebuie eradicate, motiv pentru care sper ca jucătorul să fie suspendat pe viață din fotbal”, preciza Macavei.

■ Cazul va fi judecat 
de AJ Fotbal, dar arbi
trul îi va acționa și în 
instanță pe agresori.

ClPRIAN MARINUț_________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - întâlnirea dintre AS Păclișa și AS Sântămăria Orlea, programată duminică în cadrul etapei a 24-a a Campionatului Județean, nu se anunța a fi una cu risc deosebit, dar s-a transformat în meciul cu cele mai grave incidente din acest sezon. Arbitrul devean Florin Anca a fost obligat să fluiere finalul partidei în minutul 31 la scorul de 2-2 din cauza comportării huliganice a jucătorilor de la care a încasat mai multe lovituri.
Nervozitate extremăDebutul partidei a fost marcat de o rivalitate extremă, concretizată prin schimburi de lovituri dure între jucători. „Am observat încă de la început că în teren spiritele sunt foarte încinse și am încercat să-i temperez pe jucători. Am oprit de două ori jocul și i-am chemat pe căpitanii de echipă cerându- le să își calmeze coechipierii. Am acordat mai multe car

(Foto: Traian Manti
i, Fiorin Anca, indicând locurile unde a fost lovit de agresoritonașe pene și i-am avertizat veri pe jucători să nu mai înce regulamentul”, relata ătrul Florin Anca. Primul ilben l-a încasat Gabriehscu (min. 13) de la AS Sânăria, pentru atac neregubntar. Al doilea i-a reveniți Adinei Ștefoni (min. fle la AS Păclișa, pentrumportare nesportivă, jurul șutând în minge câncul era oprit.

Elimii și pumniîn mul 30, la o lovitură liberă ivoarea oaspeților partidiegenerat. „Foarte nervoăinel Ștefoni care era îni incita pe coechi

pieri să nu respecte distanța regulamentară. Pentru că eu am insistat ca zidul să se așeze exact la nouă metri, am fost amenințat și înjurat, motiv pentru care i-am acordat al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu lui Ștefoni. în replică Ștefoni s-a năpustit la mine și mi-a tras un pumn în față și unul după ceafă care m-au pus la pământ. Pentru câteva secunde mi-am pierdut cunoștința, dar m-am ridicat și, îndreptându- mă spre centrul terenului, i- am solicitat celui eliminat să părăsească terenul. Și mai nervos jucătorul a venit spre mine să îmi mai tragă câteva,

moment în care am considerat că pot apărea incidente mai grave și am fluierat finalul partidei. Decizia a fost ca o bombă și m-am trezit înconjurat de toți jucătorii, cu oficialii și publicul năvălind pe teren. Nu mai știu ce s-a întâmplat, pentru că am căzut jos și am încasat mai multe lovituri. Am fost salvat de unul dintre oamenii de ordine și polițiști. Apoi am părăsit fără alte incidente stadionul, dar pe drum mi s-a făcut râu și n-am mai putut conduce mașina. Am ajuns la Deva la urgență cu ajutorul colegilor”, relata arbitrul Florin Anca.
Deveancă, licat în România

Partide echilibrate in CR
Deva (V.N.) - Azi, au loc semifinalele Cupei României, faza județeană. La Orăștie se vor întâlni Gloria Geoagiu și Minerul Aninoasa, iar la Simeria CFR Marmosim I 

și CFR Marmosim II.Mirel Biriș, directorul sportiv al clubului din Simeria, ne-a declarat că partida va fi echilibrată, chiar dacă se înfruntă două echipe ale aceluiași club. „Normal ar fi ca I prima echipă să câștige, dar în cupă șe PoatȘ întâmpla orice. Mai ales că 80% din juniorii clubului joacă în județ și au câștigat meciuri importante”.
Juniori ambițioșiBiriș a mai subliniat că juniorii sunt ambițioși și motivați • pentru partida de mâine, ceea ce înseamnă că nu va fi deloc ușor pentru prima echipă. Nici la Orăștie nu va fi un meci ușor pentru cele două echipe. „Noi mergem să jucăm fotbal, iar dacă vom fi mai buni, vom câștiga”, afirma Gavril Abrudan, președintele AS Gloria Geoagiu. Normal ar fi fost ca echipa să joace pe teren propriu, dar terenul este suspendat, așa că s-a optat pentru varianta Orăștie.

■ Diana Oprea este 
singura sportivă din 
România invitată la 
CM de Fitness.

Deva (C.M.) - Diana Oprea, antrenoare de gimnastică aerobică la CSS Cetate Deva, este singura sportivă din România invitată de Federația Internațională la Campionatul Mondial de Fitness, programat în perioada 15-30 iulie în Malaysia. Fostă campioană națională la gimnastică artistică în 1994 și 1995 și la gim-
Concurs de 
gimnasticăDeva (C.M.) - Asociația Județeană de Gimnastică în colaborare cu DSJ organizează, joi, de la ora 10.00, la Sala mică a CNS „Cetate” Deva „Cupa claselor I și II” la gimnastică. Peste 60 de sportive din clasele de specialitate ale școlii de gimnastică devene își vor etala cunoștințele acumulate pe parcursul unui an de pregătire în fața antrenorilor, părinților și presei.

45% Reducere
Pret/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Pret/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

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

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

cS-

nasticrobică în 1999 și 2004, ia se pregătește aproxz două ore pe zi cu speras a obține un loc între ele 10 ale clasament
Perfcțe de topCelbune performanțe ale (ii la anterioarele compnternaționale de fitne: locul IV la Cam- pionandial din 2001 și locuia Campionatele Eurtdin 2002. „Până acunogramul liber in- terpiolul Dracula, dar

acum voi prezenta un dans sălbatic pe melodia care a câștigat anul trecut concursul Eurovision”, preciza Diana.

Diana Oprea

Pe podium
Deva (C.M.) - Anca Toma a fost singura atletă de la CSS Cetate Deva care a reușit să urce pe podium la Campionatele Naționale de Juniori, desfășurate duminică la București. Sportiva antrenată de Laura Caia ă dbținut medalia de argint în proba de 10 km marș la juniori I, îmbu- nătățindu-și performanța de la CN de iarnă, când a sosit doar pe locul trei.

CDava" Deva - în Divizia C!
■ (ă victorii 
obla barajul de 
la Jdevenii au 
pre în divizia C.IN.) - CS „Dava” De\ doua echipă de fottă din municipiul reșe județ aflată în DivB „Dava” a pro- 
monă cu câteva zile, du]!ebeș, la baraj, a înti 6-2 Silvanus Reju 3-2 Dunărea Ord învinsă cu 5-4 de Sebeș. Președin- teli este Viorel Șu-

Florea, Matieș, Florea I., Mirea, Hăulică, Carabulea, Ciobanu.clea, iar antrenor Florin Lasou. Iată și lotul de jucători: Cătînaș, Hanciu, Popescu,

Componenții lotului echipei CS Dava Deva

Numele

LocalitateaTelefon (opțional)

Ecsește cu abonamentul 
Cui liber!
Alză-te acum!

CUM TE AI?Decupează și completează tiDepune talonul în orice cutl Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adrel, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 33 O.P. 1, C.P. Vei fi contactat în cel multPentru mai multe detalii sil 03 03 03 (tarif local).
Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:Strada

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

Abonau
59.000 lei ( 5,9 lei noi) pf lei (0,22 lei noi) 

169.000 lei (16,9 lei noi) pi lei (0,21 lei noi) 
319.000 lei (31,9 lei noi) pi lei (0,20 lei noi) 
599.000 lei (59,9 lei noi) pi lei (0,19 lei noi)

.1
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Felicitări (67)
• Astăzi, când pășești cel de-al 63-lea an din 
viață, scumpa noastră mamă și soacră Hang 
Olivia din Hondol, copiii care te iubesc mult 
Viorel si Dana cu nora Nina și ginerele ștefan iți 
doresc multă sănătate, fericire și un călduros 

,Lă multi anii”. ____

Vând ap. 1 cameră (01)
• urgent, camera de cămin cu baie, în Hunedoa
ra, plata Obor, etaj 1, ocupabilă imediat, mobi
lată. renovată recent, preț 135 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0745/582117.

Vând ao. 2 camere (03)
• bdul. Decebal, etaj intermediar, renovat și 
îmbunătățit total, preț negociabil la vedere. Tel. 

0726/705460.
■ decomandate, amenajat superb, etaj 2, zonă 
ultracentrală, 2 balcoane, st 58 mp, preț 1,2 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418.
• decomandate, balcon închis, amenajat 
modern, ocupabil imediat, zona Liliacului, Deva, 
preț 1,050 mid. lei, negociabiLTel. 0745/039628.
• etaj 1, confort 2. cartier Dacia, preț 700 
milioane lei, negociabil. Tel. 228109.
• etaj 1, contorizări, zugrăvit lavabil. preț nego
ciabil, preț 570 milioane lei. Tel. 0723/507169. .
• Hunedoara, zmă centrală, etaj 1, îmbunătățiri, 
centrală termică, gresie, faianță parchet, in- 
stdlații noi. balcon închis, ușă metalica, ocupabil 
imediat, preț 720 milioane lei. Tel. 0722/972981.
• parter, str. Eminescu, amenajat, pentru locuit 
sau spațiu comercial, preț 20.900 euro. Tel. 

0723/335189.
• semidecomandate, cartier Dacia, în spate la 
Banca Transilvania, amenajat recent, preț 750 
milioane lei. Tel. 0723/507169.
• semidecomandate, contorizări complete, etaj
2 în capătul străzii Zamfirescu, preț 25.000 euro. 

Tel. 0723/507169.
• semidecomandate, etaj 3. Al. Teilor, 
contorizări, preț 490 milioane lei. Tel. 

0723/507169.
• semidecomandate, etaj 3. cartier Dacia, 
contorizări apă gaz, căldură preț 590 milioane 

lei. Tel. 0723/507169.
• urgent, decomandate, 60 mp, 2 balcoane, 
parchet, centrală termică, gresie, faianță, etaj 
intermediar, zona A. lancu, preț negociabil. Tel. 

0742/019418.
• vând apartamente, case, terenuri, la cele mai 
mici preturi, de la 350 milioane lei. Tel. 

0721/521378.
■ zona Dacia, etaj 2, repartitoare, apometre, gaz 
2 focuri contorizat. parchet, gresie și faianță in 
bucătărie, preț 650 milioane lei, negociabil. TeL 

226092 după Ora 16.
• zona Scărișoara, taj oun. contorizări, semide
comandate, bucătărie, debara, camere cu 
linoleum, baie eu geam, preț 660 milioane lei. TeL 

224296.0788/361782.

• decomandate, S 94 mp, etaj intermediar, Bdul 
22 Decembrie, Deva, preț 1,5 mid. lei. Tel. 

0743/384022,
• decomandate, vedere în 2 părți, 2 balcoane, 
etaj 1, zonă centrală, preț 1,320 mid. lei. Tel. 

228615.
• Deva, etaj 2, ușă metalică 2 focuri gaz, apo- 
rrietre, parchet, ocupabil imediat, 720 milioane 

lei. Tel. 0722/564004.
• Gojdu, Al. Păcii, etaj 2. contorizări, modificări, 
îmbunătățiri, hol central, preț 43.000 euro. Tel. 

0741/154394.
• semidecomandate, bloc cărămidă etaj inter
mediar, c-ontorizări, ocupabil imediat, Deva, preț 
19.500 euro, negociabiLTel. 0721/744514.
• urgent, ocazie, etaj 3 din 4, bloc de cărămidă 
multiple îmbunătățiri, centrală termică zona 
piață, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0745/888619.
• zona L Creangă contorizări, 2 băi, balcon, 
bucătărie mare, parchet, interfon, preț 43.000 
euro. Tel. 224296,0788/361782.
• zona Kogălniceanu. P, bl. F3, balcon, parchet,, 
contorizări, preț 44.000 euro. Tel. 0745/367893.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, etaj 2, Str. Liliacului, preț foarte 
bun, 1,45 mid. lei, negociabil. Tel. 0727/066092, 

231284.
• Liliacului, etaj 2, contorizări, 2 băi, 2 balcoane, 
o cameră parchet, repartitoare, bucătărie mare, 
hol mare, preț 1,440 mid. lei. Tel. 224296. 

0788/361782.
• M. Eminescu, Deva, decomandate, hol central, 
amenajări interioare, centrală termică, impeca
bil preț 1,65 mid. lei, negociabil. Tel. 0720/437889.

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.
• casă (vB) P+M, nouă, șoimuș, apă și gaze, 4 
camere, bucătărie mare, garaj, 2 băi, 2 beciuri, 
terasă, living, grădină, preț negociabil. Relații tel. 

225046,0727/934959.
• Deva, zona Petru Maior, cu 2 corpuri, centrală 
termică Vaillant, 3 camere, 2 băi, beci, 
construcție nouă, preț 2,3 mid. lei, negociabil. 

Tel. 0727/756116.
• schimb ««a și grădină, 3230 ari, în Simeria, cu 
garsonieră plus diferență, etaj 1, în Deva sau 
Simeria, zonă frumoasă. Tel. 0743/426476, orele 

12-16.
• Simeria, 3 camere, curte, garaj, toate faci
litățile, zonă bună, preț negociabil. Tel. 261026.
• Simeria, str. Hunedoarei, nr. 8.2 camere, bu
cătărie, cămară, anexe, gaz metan, apă, 500 mp 
grădină, preț 26.000 euro, negociabil. Tel. 
0744/778823. '
• urgent, casă mare, Hațeg, Str Hunedoarei, nr. 
55,5 camere, parchetate, 2 băl 2 bucătării, 2 
cămări. 2 beciuri, garaj,- pivniță, terasă apa 
curentă canalizare, contorizări, cablu, teren 
arabil. TeL 770367,770735.

Comemorări (76) Decese (75)

Vând ap. 3 camere (05)
vând case de vacanță (15)

• bdul. Decebal Deva, zona centrului civic, deco
mandate. hol central, 2 băi, 2 balcoane, ame
najări interioare, centrală termică, termopane. 
preț 42.000 euro, negociabil. Tel. 0720/437889.
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță, apometre, interfon, etaj 2, zona Liliac
ului. preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0721/582750, 
0720/731091.

• 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, cute mare sodependințe în Strei • Călan. 

Tel. 0254/732220.

Tristețe, lacrimi și neslrșită durere sufletească însoțesc împlinirea a 10 ani, astă 8 iunie, de la cumplita despărțire de bunul nostru soț, tati socru și bunic
ing. RED ANDREI PAULTrecerea timpului nu a așterne niciodată uitarea în inimile noastre. Dumneu să-l odihnească. Familia

Anunțăm cu durere trecerea în neființă a celui care a fost
ADAM TRAIANun bun soț și tată. înmormântarea are loc astăzi 8 iunie, ora 13, de la domiciliul din Deva, Str. Merilor. Dumnezeu să-l odihnească în pace.Soția Zică, fiul Cosmin și nora Mihaela

• casă 3 camere, anexe, curte, grăi- 
2000 mp - posibilitate racordare la gi 
comuna Șoimus, Str. Boholtului. Preț- 
mativ 1.250.000.000 lei. Relații li. 

0723/631756.

• 4 camere, nucătărie, cămară, pivnițălor, 
fântână, curte, gradină, 1500 mp, cu puc- 
tiferi, în Dobra, Str. Gării 6, preț 900 miller. 

Tel. 212406,283132.
• vând casă cu anexe gospodărești, îlaș, 

nr. 182. Tei. 0721/035361.
• vând casă în Păclișa, nr. 37,3 camerară, 
hol, bucătărie, șură, grajd, beci, f ântârrte, 
grădină în spate, total 30 ari. Tel. 77571

Vând garsoniere (19)
• cartier Dacia, bl. 4, etaj 1, contorizoa- 
bilă imediat Nu sunt agent imobiliar. 192, 

0723/807419.
• cartier Dada, parter, contorizări,rere, 
parchet laminat, gresie, faianță, ila 
imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 0777, 

220579.
• confort 1, decomandate; bucătărță, 
balcon închis, contorizări, bl. 15, ilă 
imediat, bdul. Decebal. Tel. 0741/154 .
• decomandate, 38 mp, frumos tă, 
parchet, gresie, faianță, balcon înt 2, 
Progresul, preț 700 milioane lei, negel. 

0742/019418.
• vând sau schimb garsonieră moiti- 
lată, centrală termică, gresie, parchen, 
în Simeria, zonă centrală, cu apartia- 
mere plus diferență. Tel. (26, 

0745/343093.
• vând/schimb garsonieră in Simeria- 
ment 2 camere, preț 13.500 euro, neel. 

0745/343093.
• zona Dorobaiți. etaj 1, contorizăn- 
date, gresie, faianță, parchet, instare 
noi, ocupabilă imediat, preț 730 milei. 

0720/747359.

_• 1200 mp teren intravilan grădină 20 x 60 mp, 
in localitatea Totești ■ Hațeg, lângă școală, preț 
12.000 lei mp, negociabil, acte în regulă. Tel! 
212272,0723/732560.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură, ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• intravilan 1200 mp, zona Zarandului, sub 
bazinele de apă toate facilitățile, livadă, preț 15 
euro/mp, negociabil. Tel. 0743/011772.
• intravilan 3500 mp, fs 25 m, la DN 7 și fs 25 fn la
22 Decembrie, preț 25 euro/mp. Tel. 0723/507169.
• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) fa 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă 
canalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• intravilan Deva, 700 mp, panoramă superbă 
preț 15 euro/mp. Tel. 218399.
• intravilan, in Băcia vizavi de Sartex, 3800 mp 
preț 3 euro/mp, facilități apă, curent, gaz, 
canalizare. Tel. 0742/388452.
• intravilan, in Simeria, zona Marmura, 15 ari
acces la curent, apă și gaz, preț 10 euro/mp. Tel. 
0745/343093. P

• intravilan, pentru construcție casă, în Șoimuș, 
la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poarta, 
preț 9 euro mp. Tel. 220269, după ora 16, sau 
0746/029058.

• ii Zăvoi, fs 20 m, la Sadoveanu, st 2000 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/507169.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent 
loc drept, zonă liniștită, parcelabil, la 3 km de 
Hunedoara, 10 euro/mp. Tel. 0723/005657.

Vând locuri de veci (23)
• vând loc de veci, amenajat, în cimitirul din str.
Eminescu, preț negociabil. Tel. 215264,240854.

Imobile chirii (29)

Vând terenuri (21)
• Deva, str. Horea, s 240 mp, fs 16 iX) 
euro. Tel. 0745/367893.

• caut garsonieră sau apartament pentru 
închiriat. Tel. 0741/154401.

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

Jeni și Nicu, nepoții Nicu, Vali și Ana Nicola suntem alături de familia îndoliată în aceste momente grele pricinuite de trecerea în neființă a celui care a fost verișorul și unchiul nostru
ADAM TRAIANDumnezeu să-l odihnească în pace.

Un ultim omagiu din partea nașei Munteanu Elisabeta din Băcia, la trecerea în neființă a dragei fine
MUNTEANU CLARAdin Șoimuș. Dumnezeu s-o ierte.

Microbuze. Dube (38) • v4n<* radiocasetofon cu boxe, stare bună, preț
1 milion lei, negociabil. Tel. 0766/464375.

• vând Iveco Turbodaily, 2500 cmc. 14 locuri, 
taxe achitate la zi, înscris pe 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 urgent microbuz Mercedes 413, trans
port perse,;- Wgjwagașil. Tel. 0744/261327.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon Nokia 3410 la cutie, preț 15 
milioane lei. Tel. 0722/161644.

MELINDA IMg&X

S.C. Melinda ImpexS.R.L Filiaia Instal comercializează armatoarele pre

• fittnguri negre -și zincate, elemente sudabile
« saccrd de îmbinafe rapidă GEBO •
• robineți cu bilă pt. apă «ti gaz
• accesorii cu flanșâ
« țeavă multistrat $i fitinguri aferente
• țeavg din cupru Feintohren și fitinguri aferente
• țevi si fitifiguri PPRC pt. instalații sanitare 

și încălzire
• radiatoare DUNAFERR
• pompeGRUNDFOS

• vase de expansiune
• armături și accesorii sanitare SANH

• sifoane HL
• sisteme de canalizare PVC
• produse.-pt. izolarea țevilor-
• baterii amestecâtoare MOFEM, HAIj
• cazBe pt. combustibri solid

CELSIUS, DEMRAD
• conducte de PE pt.- apă potabila

și ntirgife aferente

1

I

I

• caut urgent pentru închiriere garsonieră 
mobilată, pe termen lung, în Deva Tel. 215212.

• concesionez (închiriez) pământ, ideal 
pentru activități comerciale, construcții 
hale, pe termen lung 10 - 20 ani, 4016 mp cu 
deschidere 20 m, vizavi de restaurantul 
Alaska, în spatele Petrom, cu acces direct 
din DN7 Deva. Tel. 0745/698105.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând convertizor sudură (triodină), preț 22 
milioane lei, negociabil. Tel. 0722/314123. '
• vând presă 6 sertare pentru furnir și uși de 
interior, preț 4000 euro. Tel. 0722/314123.
• vând tractor U 650 M, plug PP3, grapă cu 
discuri GD3.2. Informații latei. 0744/200334.

Calculatoare si accesorii 
(51)

___________________ ,_____________ 
închiriez apartament 2 camere mobilat parțial, 

super amenajat, preț 100 euro/lună plus 
garanție. Tel. 0723/507169.
• închiriez apartament 2 camere semideco
mandate, amenajat, mobilat partial, 80 
euro/lună plus garanție. Tel. 0723/507169.

• închiriez casă cu 2 dormitoare plus living, 
mobilat modern, preț 400 euro. Tel. 0723/507169.

• închiriez casă de vacantă în stațiunea
Geoagiu-Băi, preț convenabil. Tel. 241044, duoă 
ora 17. M

• închiriez casa. Deva, D+P+l, centrală termică 
5 camere, 3 bucătării, 3 băi, mobilat lux, garaj, 
beci, preț 1,800 euro, pentru firmă pe termen 
lung. Tel. 224296.0788/361782.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, zona Bălcescu, preț 100 
euro/lună Tel. 0742/290024.
• ofer pentni închiriat apartament 2 camere, 
piață mobilat, contorizări, 80 euro si apartament 
2 camere amenajat, mobilat, împăratul Traian, 
120 euro. Tel. 0743/789559,231284.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
decomandate, Kogălniceanu, parter, contorizări 
mobilat, preț 100 euro/lună. Tel. 0745/367893.
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere 
decomandate, 2 băi, 2 balcoane, garaj, Micul 
Dallas, mobilat occidental, aragaz, frigider, tv 
color, totul nou, preț 350 euro/lună taxe incluse. 
Tel. 0722/564004.

• ofer spre închiriere cameră la casă în Deva, la 
persoană fără vicii. Tel. 231294, după ora 21.

Moto-veio (41)
• vând bicicletă pentru copil 3 ■ 5 ani, stare 
foarte bună, preț 650.000 lei. Tel. 221431, seara.

Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, cu cameră si 
janta de dimensiunile 975/18, cutie viteze și un 
electromotor, ambele Dacia Tel. 221431, seara.

• vând airbag Opel Astra sau Omega, preț 350 
euro, negociabil. Tel. 072j/455092.

Garaje (43)

• închiriez garaj, zonă ultracentrală str. 
împăratul Traian, cu apă curentă, cana
lizare la drumul principal, în spatele Spi
talului Deva. Tel. 0745/698105,

incmrfez garai pe termen lung, situat în zonă 
centrala. Tel. 215202, orele 17 - 22.

Mobilier și interioare (47)
I

• vând calculator Intel Pentium 4,2 GHz, Hard 
Disk 40 GB. Iomega Zip .00 disk drive. ATI Tech
nologies Inc Rage 128 Pro Ultra GL AGGP display 
adaptor, CD ROM Liteon 52 x, flopy disk, placă 
de rețea 3 cometherlink x L10/100 PCI, usb, 256 
Ram, preț super convenabil. Tel. 0721/553868.
• vând computer Fujittsu Siemens Intel Pentium
4,1,70 GHz, 256 MB RAM (SD RAM), hard disk 60 
Gb, Nvidia Geforce 2MX/Mx400,64 Ram, CD-RW 
CYBERDRV 16x/12x/40x. dvd-rom Samsung, 
floppy disk, tastatură Multimedia, mouse Optic 
Microsoft, modem Generic Softk 56, placă de 
rețea ACCTON, USB, preț foarte mic. Tel 
0721/553868.
• vând imprimantă HP Deskjet 990 CXI profe
sional series color, double sided, viteză 12 PPM. ‘ 
rezoluție maximă 1200 dpi, usb. preț super avan
tajos. Tel. 0721/553868.

• vând imprimantă HP Hewlet Packard Laserjet
1100 toner cartdrige C4O92A, viteză 8 PPM. 
rezoluție maximă 600 dpi, preț avantajos Tel 
0721/553868. .
• vând sau închiriez copiator Sharp SF 2218 
aproape nou la preț super avantajos, aparate . 
foțo digitale marea Olimpus, Fuji Film, Mustec cu 
card, memorie și cablu, preț foarte mic. Tel 
0721/553868.

Materiale de construcții (53)

Auto românești (36)

I
I

Vă aștept! 
depozitul

ȚiMiȘCSffiA. ' 
Str. Sori leneș
ele la Brad nr. 
Tei; G255-401 
Fax; O2S6-4L 
e- ail: festal

I

• cumpăr Dada Solenza Diesel, puțin rulata, unic 
proprietar, preț la vedere. Tel. 0723/335189.
• vând Am 243 D. motor Brașov plus remorcă 1,5 
t, stare bună, acte la zi, preț 99 milioane lei. Tel 
0723/335189.
• vând Dada 1300, af 1978, stare perfectă de 
funcționare, motor af 1987, RT, asigurare, preț 16 
milioane lei negociabil sau variante, tel 
0726/705460.
• vând Dacia 1300, af 1980, taxe la zi, motor 
recent făcut, stare foarte bună, preț 24 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0727/865372.

• vând Dacia 1310, af 1990, vt 2006, negociabil. 
Chimindia, nr. 110.
• vând Dada Super Nova Confort, motor, cutie 
de viteze Renault Clio, argintie, af 11.2001,24.000 
km, Deva, preț 3800 euro. TeL 0724/315252 
0726/224003.
• vând Super Nova model Confort, af 2002, 
vopsea originală din fabrică, metalizat. Tel' 
0745/789789.

• CARP Deva. str. î. Traian, nr. 33, vinde mobilier, 
saltele Relaxa, preț negociabil, zilnic 8.30 ■ 13 30 
TeJ. 213360.
• vând bufet sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime de cca 100 de ani. stare 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând convenabil canapea extensibilă de 2 
persoane, birou, masă extensibilă de sufragerie, 
6 scaunetapițate, mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța), combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084, 0742/939993 
0724/643045.

• vând mobilă 4 corpuri, stare bună, preț 4 
milioane lei și coltar „Clio”, stare foarte bună 
preț9milioane lei. Tel. 0254/211363,0727/718081.

• SC Deșefor SA Deva cu sediul lângă 
Macon, vinde la prețuri atractive, material 
lemnos pentru construcții» în stare uscată 
sau verde. Execută transportul la beneficiar. 
InfonreVii suplimentare, zilnic, intre orele 7 
■1530, la teL 0254/231070.

• SC Vyctorian SRL produce și vinde BOU 
(similar BCA, tehnologie Ralia), la prețul de 
1400.000 mc (TVA inclus), Hațeg, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 7, fostul’ CLF, tel. 
0254/770855,0723/350500.

• vând cărămidă din demolări, 6000 buc. preț 
5000 lei bucata. TeL 0723/335189.
• vând gard de beton, asigur transport si 
montat, tel. 0723/659753.

Televizoare (48)
Electrocasnice (56)

• vând Font Mondeo, af 1996, stare perfectă 
Orăștie. Tel. 0740/028481.

\ Contînurtote m inov<
• vând Fonf Tranzit, af 2000, 2,5 TDI. preț 6950
euro. Tel. 0740/870674,0723/339248. '

• vând Opei Kadett Caravan plus una rezervă ! 
motor Diesel 1.6, preț 2800 euro. af 1987 Te1 
ATM '7HKOOG

• vând convenabil tv color Blaupunkt, video
recorder Sharp și amplificator Technics. Tel.

. 0745/253413,218234 orele 20 ■ 22.

• vând tv color stereo cu T/r șj telecomandă, 
sistem home cinema, 120 W, linie audio Technics 
cu telecomandă, combină muzicală si boxe noi 
200 W. Tel. 711063.

• vând tv Goldstar, diagonala 37 cm, preț 2,5 
milioane lei, tv Samsung, diagonala 51 cm. preț 
5.5 milioane lei. Tel. 0722/161644

• Y4™1 ăTățRă 4 ochiuri, bine întreținut, preț 3 
milioane, lei și o butelie cu ceas, inclusă în preț 
Tel. 0721/055313.
• vând congelator Arctic, stare foarte bună. Tel
221431, seara A

• vând mașină de cusut marca Kohler, seria '
1322661001 • 2505013, perfectă funcționare,' 
vechime de peste 100 de ani. Tel. 212272 
0723/732560. ’

Audio-video, antene si 
instalații satelit (49) ’

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• societate comerciala inde antene de 
satelit digitale începând cu 6,5 milioane lei, 
650 lei noi, un an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu și fără 
abonament montarea și deplasarea in
cluse in preț Informații tel. 0723/481776 sau 
0745/840474.

• vând fân de grădină cosit și necosit, la 3 km 
de Hunedoara. Tel. 0723/005657.

• vând mânz. vârsta 2 ani și jumătate sat 
Ghergheș.nr. 19. Tel. 220468.
• vând pavilfen cu 25 familii albine, preț conven
abil, tel. 770259, Hațeg.

• vând porcușori de Guineea, diferite mărimi 
preț bun. Tel. 0744/546801.0254/712274

• ¥ac4 Holstein cu vițel, ia a 3-a fătare.
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Instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă, placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.

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

Altele (61)

• Societate autorizată vinde și în 12 rate 
lunare tahografe fabricate în Scoția la 
prețul de numai 1.700.000 lei pe lună; prețul 
include montaj, verificare și calibrare. 
Pentru plata pe loc 15.990.000 lei. Tel. 
0744/561964,0269/228707.

• reffexoterapeut execută masaj reflexo- 
gen, la domiciliul clientului, pentru tratarea 
afecțiunilor: sinuzită, circulație sanguină 
diabet, digestie, tiroidă nutriție, ginecolo
gice, anexite, spondiloză, lombosciatică 
Tel. 0722/756092.

• Agerția de impresariat artistic „Show 
xfudion” din Brașov cu tradiție in 

domeniu de peste 9 ani, recrutează și anga
jează fete cu vârsta între 19 - 28 am pentru 
meseria de dansatoare și oferă contracte 
de muică in Caraibe, Canada, Germania și 
Japonia. Oferim condiții de muncă și 
salarizare excelente! teL 0788/232315, 
0721/770870,0740/858651,0268/475388, înte 
orele 10-19.

• SC Danielle Company SRL, cu sediul in 
Deva, Str. Rândunică, nr. 6, angajează trico- 
teri pentru mașini de tricotat Relații la tele
foanele 0254/206094, 206196, ’ 206195, 
0721/205011.

• economist 37 ani, doresc colaborare în 
domeniul financiar - contabilitate, orice tip 
de societate, posed calculator și program 
contabilitate. Tel. 0720/010401.

• pensiune angajează ospătarfă), cuioscă- 
tor de limbă engleză, pentru servit micul 
dejun; program redus, orele 7-10. *<*L
0721/205285.

• 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.

Pierderi (62)

• SC Optimedia SRL execută industrial 
tămplărie pvc și geam termopan cu argon 
de cea mai bună calitate. Performanțele 
sunt realizate de roboți industriali din 
tehnologia de asamblare a autoturismelor 
Iso 9001/2000. Oferim plasă de insecte cu 
balamale, gratuit Reducere 20 % luna iunie. 
Deva, M. Emmescu, BL C80, teL 0254/232969, 
0724/575023; Hunedoara, Lipscani, nr. 3, teL 
0254/718314,0723/025015.

• angajăm luaător comercial (vânzătoare) 
vârsta minimă 25 ani, aspect plăcut, 
cunoștiițe minime de contabiitate primară 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shop). Condiții excelente! TeL 0740/858651.

• Optică medicală cu extindere la nivel 
național angajează optometrist medic 
oftalmolog și agerii vânzări cu experiență 
in domeniu, fax 021/3355553. TeL 
0788/133594.

• angajăm ospătari, barman, ajutor de 
bucătar pentru restaurant - bar. Informații 
tel. 0721/450641 sau 0726/879589. Asigurăm 
carte de muncă.

• pierdut legitimație nr. 85/22.04.1999, eliberată 
de ALD 89 Deva ’pe numele Rudeanu Mihail 
Nicolae. Se declară nulă

Citații (63)
• Numitul Râdulescu loan, din Ciopeia cheamă 
pe pârâta Râdulescu Oprița, în dosarul nr. 
574/2005, la Judecătoria Hațeg, pentru data de 
14.06.2005, pentru divorț.
• Se citează firma „Benz" cu adresă necu
noscută pentru data de 28.06.2005 la Judecătoria 
Deva, în dosarul 2258/2005 având ca obiect recti
ficare CF, reclamante Gomboș Viorica și 
Băneasă Arsenica.

• confecționez huse pentru Logan, Solenza, 
Cielo, Renault Clio, Megan, Scenic, Twingo, Opel 
Astra 17 TDI, Deva, Micul Dallas, Str. Florilor, nr. 1, 
tel. 0727/756681.
• execut mobilier la comandă din pal melam- 
inat. Tel. 213459.
• executăm lucrări de construcții și instalații, 
Relații la tel. 0741/196562.

Apeluri (65)

• Ftindația Muncii Hunedoara ■ Deva orga
nizează cursuri de caificaie in meserBe de: 
operator producție radio-tv, operator cal
culator, ospătar, lucrător in comerț (vânză
tor), laborant apă. Diplomele emise de Mi
nisterul Mundi sunt recunoscute și peste 
hotare. înscrierile se fac până la 10 iunie. Re
lații la teL 216138,0722/358138,0740/211775.

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

Matrimoniale (69)
• tânăr necăsătorit doresc cunoștință cu dom
nișoare pentru prietenie, orice vârstă Tel. 
0723/176701.
'•titrat, singur, 49/185/75 din Deva, caut 
doamnă, domnișoară singură, dezinteresată 
material, suplă, prezentabilă pentru o relație 
sinceră. Mesaje la e-mail: freenicu2@ 
yahoo.com.

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

• transport marfă local și interurban cu 
camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.

Solicitări servicii (71)
• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei fetițe 
de 1.5 ani, la domiciliu, în Deva Tel. 0723/673209.

Oferte locuri de muncă (74)

Prestări servicii (72)
• locuri de muncă în Portugalia. Pentru relații 
suplimentare trimiteți plic timbrat la OP 1, CP 237 
Deva.

Cititorii Cuvântul liber:Oameni bine informați! Ziarul familiei tale!
PENTRU

MAȘINA TA
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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
• producător băuturi alcoolice angajează 
pentru județul Hunedoara agent dezvoltare 
- distribuție. Condiții: studii medii/supe- 
rioare, permis cat B, disponibilitate 
deplasări in țară. CV la fax 0237/228225.

• SC Rombiz Impex SRL magazin elec
tronice și electrocasnice angajează pentru 
punctul de lucru Orăștie, șef magazin, 
referent rate, consilieri vânzări Relații și CV- 
uri la fax 0264/412600, teL 0726/745414.

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

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

Cerințe:

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

• angajăm in condiții avantajoase ajutor 
bucătar. Informații la teL 0788/040492, 
0788/394795.

• societate comercială angajează secre
tară, cunoscătoare limba germană, in
spector de personal și contabil. CV-urile se 
depun până în data de 13 iunie 2005 la 
sediul din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 241. 
Tel. 231870,0742/188479.

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.

VinziCumperi închirieziSchimbiCauți
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

organizator abonamente
Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

S.C. CARBENTA

Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

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 Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mai 1: andras.bajusz@ i nformmedia. ro 
Informații: 0724-22-03-65.

/ cuvÂffl.

Calea Zarandului, nr. 28

AVEM PLĂCEREA DE A VĂ PREZENTA
OFERTĂi ANUI UI 2005:

• FORD FIESTA - începând de la 8.990 
preț CIR
• FORD FOCUS * începând de la 11.340 
preț Cil»
• FORD TRANSIT - începând de la 16.620 
preț CIP
• FORD TRANSIT CONNECT - începând de 
la 10.195 preț CIP

Pentru detalii, nu ezitați să ne contactați 
la salonul nostru auto sau la
tel. 0254/220181, 0788/634.933.

AUTOVEHICULE NOI SI SECOND HAND
SOLUȚII COMPLETE OE FINANȚARE

TEL-T AX 0KS4 ?3 28 90 
0732 34 «ti 04 
0724 04 40 34

DEVA STR ANEMONELOR NR1

•transport auto 
pe platformă, 
până la 3,5 tone 
•service auto 
•montări și 
verificări 
tahograf 
•vânzări piese 
auto 
•vânzări și 
servicii PSI și 
metrologie

(24671)

Mm 867 m aw»»

PSMOCONSULT APTITUDINAL 
is-dwi Mm Meniu bl.A, se.A, parter 

> .. T©L 03W223333

" Laborator psihologic acreditat MTCT pentru:
școlarizări auto, safer? matrix, persoane, 

f intern. international;
> *
•s » angajare, fwriadic. licențe, Mestiri;

- --W' » .
® tax im® triști, instructori, sooraonateri transport.

► (24674) ,

yahoo.com
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)

• cameră cămin, suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• cameră cămin, în Hunedoara, zonaTeatru, 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. 
(Mulțiprima)
• zona Dacia, 25 mp, ocupabil imediat, Preț 480 
mii., negociabil. Tel. 219470. (Mulțiprima)
• in Dorobaiți, parter, balcon, termopan, par
chet laminat, gresie, faianță, ocupabilă imediat. 
Tel. 0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• bd. Decebal, etaj 7, semidecomandate, con- 
torizări, balcon mare, repartitoare, preț 870 
milioane lei. Telefon 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• zona Gojdu, et. 1, modificată, 40 mp, corrtori- 
zări apă, gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță, tavan fals, spoturi, parchet, mochetă, bine 
întreținută. Preț 800 milioane lei. Tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Noră)
• 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, bloc cărămidă, et. 1, dec., contori- 
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărești dec., mobilată, balcon închis, et.
1.700 mii. lei. 235208.0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Măiăști vedere la stradă liberă. 550 mii. 
lei. neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona bună dec., amenajată frumos, liberă preț 
695 mii., neg., tel. 0745/640725. (Mimason)
• B-dul 22 Decembrie, dec., 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimason)
• 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 Dadă et. 3, mobilată, contorizări com
plete, 28 mp. preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608. 
215113. (Mimason)
• dec. gresie, faianță, zona Dadă preț 450 mii., 
n gociabil. Telefoane 253588,0722/624091. (Casa 
Grande)
• neamenajată zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)
• decomandată suprafață foarte mare, gresie, 
faianță geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. 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. (CasaBetania)

• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele com
pletului Romartaîn bloc cu 4 etaje. Decebal. Preț 
780 mil. ROL/78.000 RON. Tel. 230221,0740-914688', 
0720-370753. (CasaBetania)
• 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. (Casa 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)

t

Consiliul director al CARP Deva 
invita toți membrii sâ se implice în 
acțiunea de reorganizare a activi
tății cu următoarele obiective:

- împărțirea membrilor pe car- 
fiert și localități;
- organizarea de adunări gene
rale pe cartiere pentru alegerea 
unor reprezentanți la un raport 
de 1:75, ca delegați la Adunarea 
generală a reprezentanților.

Rugăm pe cei care vor să se implice 
să se adreseze consiliului director 
pană la 15.O7.2OO5.
Vă mulțumim.

SC CORA SA Hunedoara 
organizează, în dala de 16.06. 
2005 ora 10.00, licitație publică 

în scopul vânzării 
Complexului Comercial TOSCA 

din Hunedoara.
Informații și caietul de sarcini

In cazul neadjudecârii licitația se 
va relua în fiecare 

zi de joi, la ora 10.OO.
1 (24584)

• 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 centrala, 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)

• zonaMărațti, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet, mochetă, ușă din lemn masiv, St=25 
mp. Preț: 630 mii. negociabil. Tel. 0254/234401, 
0745666447. (Rubin’s Home)

• zona Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet, 
decomandată. Pret=15.000 euro. Tel. 
0254/234401,0745666447. (Rubin's Home)

• zona Union, et. 4, convertor + 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 Hacăra, 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. 
0724/379.377. (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, semidec. 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 în 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. (Mulțiprima)

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

• 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)

• dec, amenajat, CT, aer condiționat, termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1,530 
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 si utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

în vederea încheierii contractelor de prestări de servicii pază,

DGFP a județului Hunedoara cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 30, solicită 
„de la unitățile care pot oferi servicii de pază și protecție la sediile Trezoreriilor din 

județul Hunedoara (atât Unități Publice cât și Societăți private) să prezinte oferte de 
preț pentru serviciile de pază armată prestate, până în data de 10.06.2005, ora 15 

la sediul DGFP-secretariat.
De asemenea vă rugăm sâ ne comunicați oferta de preț șl pentru paza armată a transportului de 
valori cu mașina blindată.
Oferta pentru paza obiectivelor va cuprinde:

E>oferta financiară e>preț/post fix - pază armată sediu, permanentă 
epreț/pcst fix - paza armată sediu, 8 ore 
B>preț/post - paza armată transport valori fără mașină, 2 ore

E> copii după actele de înființa re a societății sau a unităților publice 
E>copie după licența de funcționare - pentru societățile private 
S> numărul de personal angajat definitiv
E> certificat de atestare fiscală privind obligațiile la bugetul general consolidat al statului - 
pentru societățile private.

Informații suplimentare puteți obține la sediul DGFP Deva, Direcția de Trezorerie și compartiment 
administrativ sau la tel. 0254/219544.219560, int. 222. (24703)

PENTRU
ȘOMERII HUNEDORENI

EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ?

APELEAZĂ GRATUIT NUMĂRUL DE TELEFON

0800822228
pus fa dispoziție de către A.J.O.F.M. Hunedoara, în 
fiecare zi lucrătoare între orele 8:30 și 16:30

Roț/ obțină informații despre;
- cum sâ-ți găsești un toc de muncă;
- cum să beneficiezi de informare și consiliere 

profesionala
- prevederile legislative din domeniul muncii;
- măsurile active de combatere a șomajului;
- medierea muncii;
- consultanță și asistență pentru începerea unei activități 
independente sau pentru inițierea unei afaceri;

- stimularea mobilității forței de muncă;
(24587)

• 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, modi
ficat. contorizări, preț 900 milioane lei, nego
ciabil. 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 centrată I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358. (Rocan 3000)

• ama Scărișoara, semidec., contorizări, balcon, 
preț 700 mii., tel. 224296,0788/361782. (Garant 
Consulting)

• urgent, semidec, Bejan amenajat, balcon 
închis, centrală termică preț 660 mii. lei. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• semidecomandate, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Gojdu. preț 950 milioane lei. 
Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant Con
sulting)

• Gojdu, bloc turn, decomandate, parchet, 
contorizări, centrală termică balcon închis, preț 
875 mii. lei. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)

• bd. Decebaț et. 3, decomandate, faianță 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 1,3 mid. 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661.' (Garant 

Consulting)

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

• etaj intermediar, circuit, gresie, faianță, 
parchet balcon, scară cu interfon. Zona Lido. 
Preț 950 mii. ROL/95.000 RON neg. Tel. 223400, 
0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 1, decomandate, centrală termică proprie,
parchet, gresie, faianță instalații noi, bine 
întreținut. Minerului. Preț 760 mii'. ROl/76.000 

RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa
Betania)

• etaj 1, gresie, faianță parchet laminat, 
contorizări, modificări interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mil. ROL/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 48.000 
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 pi^L 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, preț 500 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 1,5 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, usă 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 întretînut, 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-’«1668 
(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, 
partial 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, preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3, 2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)
• zona Dorobaiți, et 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță et_, se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Streiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț 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, AI; RoTnanilor, 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, zeri bună dec, et. 2. 2 balcoane, 
termopane. podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• deasupra C£C.-ulul fără îmbunătățiri, 2 bal
coane. Preț=l,l mid. Tel. 0254/234401, 
0740232043. (Rubin's Home)
• zona Bălcesai, turnuri, et, 2, superamenajat, 
ocupabil imediat. Preț: 810 mii. lei. Tel: 
0254/234.401,0740/232043. (Rubin's Home)
• semidecomandate, Micro 6, etaj 1. 2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
■ decomandate, Micro 5, parter inalt, amenajări 
interioare, centrală termică, preț 700 milioane, 
lei. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel, 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică, preț 820 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)

SC FARMACEUTICA 
REMEDIA SA Deva
ÎNCHIRIAZĂ SPAȚIU DE 

DEPOZITARE 
în Deva, cu suprafața de 

50 mp. 
Informații la sediul firmei. 

Deva, Str. Dorobanților 
nr.43, sau la tel. 223260, 

interior 106 sau 
0742/549.674.

(24737)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170,233.180
Fax: 224.550,

www.simal.ro, simal@smart.ro

Mobilier de apartament,
— Mobilier de birou,
uși PORTA --------------------
— Tapițerii, Camere de

tineret
'24180

• semidecomandate, zona Gării, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică, bun de privatizare, preț 
600 mii. lei. negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 

Expert 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 preferirtă decomandate, etaj inte-mediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)

• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• zonă Iriștită, plata imediat, tel. 215212 (Prima- 
lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent, dec, 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. (Cașa Grande)
• semidecomandate, neamenajat, contorizări. 
etaj 1, Dacia, preț 700 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, tele
foane 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, et 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 Bălcesai, urgent, semidecomandate, . 
intermediar, bloc cărămidă modificat, preț 770 
mii, lei, negociabil, tel. 07’1/815781. (Prima- 
lnvest)
• zona piață, bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă idtracentrală, bloc cărămidă, amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală, I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță, st 80 mp, preț 1,5 mid. lei. 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)

ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII

1. Autoritatea contractantă: SC ELECTROCENTRALE DEVA SA, cu 
sediul în localitatea Mintia, Str. Șantierului, nr. 1, telefoane: 
0254/236.408, 236.409, 236.410, fax 0254/235.404, 236.405, cod 
fiscal 14348448, cont IBAN R004RNCB3000000000030001 deschis 
la BCR Deva.
2. a] Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de prestări 
servicii: licitație deschisă, conform prevederilor O.G. 60/2001 
aprobată cu modificările și completările ulterioare.
b). Tipul contractului; Prestări servicii pază - cod CPSA 7460.15
3. Obiectul contractului pentru care sunt solicitate oferte: Prestări 
servicii pază pentru obiectivul comun SC ELECTROCENTRALE DEVA 
SA și SC TERMOSERV DEVA SA, pe perioada 01.07.2005 - 
31.12.2005.
4. a) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei: caietul 
de sarcini se poate obține prin cumpărare directă de la sediul SC 
Electrocentrale Deva SA, loc. Mintia, Str. Șantierului, nr. 1, jud. Hune
doara ■ biroul administrativ.
Relații suplimentare se pot obține de la biroul administrativ - tel. 
0254/236.408, 236.409, 236.410 - interior 115.
b) . Costul unui exemplar al documentației pentru prezentarea și elab
orarea ofertei este de 300.000 lei, TVĂ inclus (30 lei grei).
c) . Data limită pentru solicitarea clarificărilor - 8 zile înainte de data 
limită pentru depunerea ofertelor.
5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.06.2005, ora 09.00.
b) . Adresa de depunere a ofertelor: sediul SC Electrocentrale Deva SA 
- registratură.
c) . Limba de redactare a ofertelor: limba română.
6. a) La licitație sur+ admiși reprezentanți sau împuterniciți ai 
ofertanților pe bază de delegație sau împuternicire scrisă și act de 
identitate.
b). Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul SC Electrocentrale Deva 
SA în data de 20.06.2005.
7. Garanția de participare lă licitație este de 25.000.000 lei (2500 lei 
grei).
8. Finanțarea este asigurată din surse proprii.
9. Informații privind condițiile de eligibilitate și cerințele minime sunt 
prevăzute în caietul de sarcini.
10. Prestarea serviciilor va fi făcută în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 333/2003 și a H.G. 1010/2004, privind normele de apli
care ale acesteia.
11. Nu se acceptă oferte alternative.
12. Nu se admite asocierea ofertanților.
13. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile.
14. Criteriul folosit pentru atribuirea contractului este „prețul cel mai 
scăzut".
15. Nu s-a transmis anunț de intenție.
16. Data transmiterii anunțului de participare către Regia Autonomă
Monitorul Oficial 06.06.2005. |Z4667)

• zonă idbacentraiă, superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m. termopane, tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță ocupabil 
imediat. Preț 1,45 miliarde, lei, negociabil. Tele
foane 211587, 0723/660160, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• zonă idtracentrală, 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, ztrt 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 1,3 mid. 
lei. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ăg. Imob. 
Ella)
• zona Creangă, 2 băi, balcon, gresie, faianță 
parchet, interfon, preț 45.000 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, cen
trală termică. Preț 34.000 euro, negociabil., 
ocupabil imediat. Tel. 219470. (Mulțiprima)
• zonă centrală, et. 3, contorizări, gresie+ faianță 
centrală termică, balcon. Preț 40000 euro. 
Informații: Deva. Al. Romanilor, bl. 6/1, tei. 
235019. (Casa de Vis)
• zona Dada, semidecomandate, gresie+ 
faianță, contorizări, bloc de cărămidă Preț 850 
milioane, lei, negociabil. Informații: Deva, Aleea 
Romanilor, bl. 6/1, telefon 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, Ăl. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, două băi, 
debara, contorizări, parchet, repartitoare. Str. 
Mihai Viteazul. Preț35.000 euro negociabil.Tele
foane 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. 
ROL/170.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj intermediar, 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. 1)

• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tele
foane 718706.0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)
• 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță, balcon de 10 m, ST=65m. Preț 40.000 
euro. Tel. 0254-234401, 0727740221. (RuPin's 
Home)
• 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 Fabriai de Tricotaje, centrală, 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• TFansilvaniei, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara).
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță, parchet lamelar, centrală usă 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)
• bduL Itaian, amenajat, 2 balcoan' închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
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• Micro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 mii. 
Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

■ decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT, faian
ță, 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. 0724/379.377. (Profil Expert Hune
doara)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• în Deva, zonă bună, poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• in zonele: Gojdu, Decebal, Eminescu, MărăștiuI 
Nou, Dacia, Cuza Vodă, Bălcescu, tel. 232080, 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, zona 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,
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)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă, 90 mp, et. 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță, bucătărie modificată, vedere in 2 
părți, zonă liniștită, preț 57.000 euro negociabil. 
Tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona M. Eminescu, gresie, faianță, parchet, 2 
balcoane centrală-termică. Preț'55.000 euro, 

negociabil. Tei. 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 in 3 părți, 2 băi,
3 oalcoane, centrală termică, amenajat occi
dental, preț 43.000 euro. tel. 0722/564004. (Prima- 
Invest)
• 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)

t. • zona bdul. Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
4? 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 1.900 mid. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• zona Decebal, 2 băi, 3 balcoane hol central 
amenajat modem, centrală termică preț 46.000 
euro. Tel.. 221712, ,0724/30566 (L^ant 
Consulting)

• zona Decebal, 2 băi, 3 balcoane, amenajări 
moderne, centrală termică, 110 mp, preț 46.000 
euro, tel. 231212,0740/013971. (Garant Cnsulting)

• zona L Corvin, decomandate, gresie+f aiariță, 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. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• in Deva, zonă bună, de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)
• zona b-duL Decebal, et. 4/7, neamenajat. Preț

. 1,6 mid. neg. Tel. 0254-234401. (Rubin's Home)

• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală, 2 balcoane. Telefoane 
718706,10745/354575. (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)

• oferim spre vânzare case in Deva și impre- 
jurimi, în zone și la preturi diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Mâiâsfi, 3 cam., living, buc., baie , CT, 
ST=600 mp. preț 78.000 euro. Tel. 0254-234401, 
0740232043. (Rubin’s Home)
• zona Dl Cantemir, 4 camere, centrală termică 
110 mp, construcție 2002.1250 mp, terasă beci, 
curte betonată grădină, posibilitate de extindere 

și mansardare, canalizare. Preț 7.5000 euro, 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• 3 camere in 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, trei camere, hol central, 
baie, bucătărie, multiple facilități, suprafață 250 
mp. preț 2,8 miliarde lei, telefon 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 proprii 200 mp, preț 1,5 
miliarde lei, telefon 0/45/640725. (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 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. 
228540,0745-653531. (Agi Imob. Ella)

• zona Chizid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
t 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)
• urgent cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• in Deva sau împrejurimi, curte și grădină. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

Vând case la țară (17)
■ casăm Leșnic, cărămidă, 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 
milioane lei, negociabil. Telefon 0723/660160. 
(Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire
centrală zona Vetel, curte si grădină 2000 mp. 
Preț 17 mid. Iți, nggoțiabii. Tel. 0745/253662, 
2’11587. ®rlkă) ' ’

• foarte urgent, în Bat iz, din cărămidă, 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită, apă curentă 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 1,35 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta
ment plus diferență îri Deva sau Hunedoara. 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
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PU*5 m sediul în localitatea 
București, str Elena Văcărescu, 

ar. 6. anunța depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul Stație Dis
tribuție carburant Lukoil Hațeg, si
tuat în localitatea Hațeg. Str. Pro
gresului, ni. 89.

Informații se pot obține la sediul 
A I’.M. Hunedoara. zilnic între orele 
9 ' 17-. ■
Eventualele/iesizări și red.nnatii 
pot fi depuse in termen de 10 zile 
de la data anunțului.

UNOCa HATlOMMA 
AtKWWORUTtXt» 
«ft* OM RITMA». A

• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă, gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, 
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, 
pivnița, 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, 0745-653531Î (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 6/mp. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• 4300 mp teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, utilități, preț 18 6/mp. Tel. 0745/411.449. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• 900 mp teren intravilan, vizavi de Biserica 
Baptistă pe DN 7, lângă spălătoria auto. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• intravilan, DN 7, St=4760 mp, Fs=21 m, toate 
facilitățile. Preț=15 euro/mp. Tel.0254/234401. 
(Rubin’s Home)’

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

• zona Depozitelor, 6700 mp, front la două străzi, 
toate utilitățile. Preț 15 euro/mp. negociabil. Tel. 
219470. (Multiprima)

• zona Câfogâreni, 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. 'mob. 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 
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) i
• intravilan st 5700 mp. la D.N. 7 situat între 
Sintandrei și'Sîrituhalm, 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 ml, 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)

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

• 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, neg. Telefon 219470. (Multiprima)
• 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 Grandej

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 
'mobiliară 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. Tel. 235208,0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000

• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208.0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• caut ap. 2 camere, mobilat (nemobilat), pe ter
men lung, pentru străini. Ofer prețul la vedere. 
Tel. 224296,0788/361782. (Garant Consulting)

• ofer apartament 3 camere zona Eminescu, 2 
băi, 2 balcoane, mobilat și utilat ultramodern, 
centralătermică Preț 350 euro/lună Tel. 231212, 
0740013971.(Garant Consulting)

• ofer apartament 2 camere, Kogălniceanu, 100 
euro/lună, contorizări. Preț 100 euro/lună Tel. 
231212,0740013971,(Garant Consulting)

• ofer ap. 2 camere ultracentral, renovat recent, 
mobilat și utilat modern, 150 euro/lună tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer ap. 2 camere, zona Gojdu, renovat și 
utilat, 150 euro/lună tel, 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere zona Dacia, et. intermediar, 
mobilat, 70 euro/lună tel. 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Dacia, nemobilat, contorizări, etaj intermediar, 
70 euro/lună Tel. 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, etaj 1, zonă ultacentrală, preț 300 
euro/ lună neg,, telefon 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 Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment in Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu. mo
bilat și utilat, contorizări. Preț 100 euro/lună Tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Mihail Kogălniceanu, preț 130 
euro/lună. neg., telefon 0742/290024. (Prima- 
lnvest)
• o cameră mobilată in regim hotelier, cu baie. în 
Deva, 700.000/zl, tel. 0722/564004. (Prima- Invest)

• ofer spațiu comercial. 22 mp, cameră+baie, 
zona piață parter. 150 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dului. Decebal 
sau 1 Decembrie, St=5C mp minim, pentru ma
gazin electrocasnice, amenajat sau neamenajat, 
pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum 10 
euro/mp/lună Telefon 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• ST 45 mp. zona Teatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

Cumpăr teren (22)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a care deține poziția de lider in publicarea de ziareși 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, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
CV-urile se primesc până la data de 10.06.2005.

EVIDENT! AZĂ-TE!
F

parte a unei corporații internaționale mass-media care deține poziția de lider în publicarea de ziare și servicii Internet In vestul Austriei, în nord-estul Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Garaș- 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-mai 1: laura.contra@informmedia.ro

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!
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Anunțurile se preiau zilnic. între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 

anunțurilor de mică publicitate.
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miercuri, 8 iunie 2005
Va fi judecat în septembriePE SGBBX

• Interzis. Curtea Supremă a Statelor Unite a interzis luni folosirea marijuanei în tratamentele medicale, practică autorizată treptat de zece state din 1996 până în prezent.
• Accident minier. Doi mineri au murit marți dimineață într-un accident produs în mina Darkov, situată în nord-estul Republicii Cehe, a companiei miniere OKD. Cei doi au fost prinși de o cădere de roci la 770 de metri în subteran.

■ împotriva actorului 
Russell Crowe, arestat 
luni, sunt formulate 
două capete de acuzare.

New York (MF) - Actorul Russell Crowe, arestat luni dimineață după ce a aruncat
Un „Cannes al animației"Paris (MF) - Canada este invitata de o- noare a celei de-a 29-a ediții a Festivalului Internațional de Film de Animație de la Annecy, Franța, un „Cannes al animației”, care s-a deschis luni seară cu prezentarea în avanpremieră europeană a filmului „Madagascar”.Eric Darnell, care a regizat filmul împreună cu Tom McGrath, a prezentat producția DreamWorks care a încasat peste o sută de milioane de dolari de la lansarea sa, pe 27 mai, și a detronat „Răzbunarea Sith” de pe primul loc din box office-ul nord-american.Festivalul prezintă până pe 11 iunie un număr de 207 filme din 32 de țări, în cinci secțiuni. Festivalul are și un târg de film, MIFA, care între 8 și 10 iunie reunește creatori, producători și alți profesioniști din domeniu.

Crowe arestat (Foto: epa)

A plouat cu broaște în Serbia

Vine caniculaLisabona (MF) - Ministerul portughez al Sănătății a lansat, luni, un avertisment în legătură cu un val de căldură care va afecta șase provincii din centrul și sudul țării, unde în următoarele zile temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius.Ministerul a precizat că aceste temperaturi ridicate riscă să provoace probleme medicale, mai ales pentru copii, bătrâni și bolnavi. Serviciile meteorologice se așteaptă ca temperaturile să fie cu 7 grade peste media sezonului, cel puțin până joi.Portugalia se confruntă în prezent cu cea mai gravă secetă din ultimii 60 de ani, potrivit unui raport publicat, săptămâna trecută, de Institutul de Hidrologie.

Șapte 
copii 
Los Angeles (MF) -
Cântărețul Stevie 
Wonder a devenit 
tată pentru a șaptea 
oară la cea de-a 55-a 
sa aniversare, scrie 
Daily Mirror. Soția lui 
Wonder, creatoarea , 
de modă Kai Morris, 
a adus pe lume un 
băiețel care e primul 
lor copil împreună și 
se va numi Mandla 
Kadjaly Cari Stevland 
Morris. Agentul de 
presă al muzicianului 
a lămurit că „mand
la" înseamnă „puter
nic" și „sfidător" în 
zulu și a informat că 
bebelușul e sănătos. 
Wonder a mai fost 
căsătorit cu artista 
Syreeta Wright, de 
care a divorțat după 
un an și jumătate, în 
1972. El s-a căsătorit 
cu Kai Morris în 2001.

Belgrad (MF) - Traficul a fost întrerupt și localnicii s-au adăpostit în case, când într-un sat din Serbia a început să plouă cu broaște.Locuitorii satului Odzaci au declarat ziarului local Blic că au crezut că se apropie sfârșitul lumii. „Am văzut foarte multe broaște de dimensiuni mici, căzând din cer. Erau mii”, a spus Aleksandar Ciric, un localnic.Specialistul Slavisa Ignja- tovic spune însă că explicația științifică a fenomenului este foarte simplă. „Un vânt foarte puternic a ridicat broaștele
în căutarea lui Elvis Presley

Cei cinci se uită disperați de câte ori se deschide ușa pentru că țarcul e prea înalt și nu pot să iasă singuri în curte. (Foto: fan)

■ Un muzeu din Las Ve
gas pregătește un con
curs pentru cel mai bun 
imitator al lui Presley.

Los Angeles (MF) - Un muzeu din Las Vegas, dedicat lui Elvis Presley, se pregătește să lanseze un concurs pe patru continente pentru a-1 găsi pe cel mai bun imitator al Regelui, a anunțat instituția într-un comunicat citat de AFP.Selecția filmată va fi realizată după modelul reality show-urilor de genul „American Idol” sau „Star Academy”, iar învingătorul va înregistra apoi o melodie scrisă de Elvis, dar pe care acesta nu a cântat-o niciodată în
Condamnă manipulările genetice

Este de domeniul SF
Seul (MF) - donarea umană rămâne încă de domeniul științei și ficțiunii, a declarat marți cercetătorul sud-coreean Hwang Woo- Suk, care anul trecut a reușit pentru prima oară să producă un embrion uman prin donare.„Clonarea umană nu este doar scandaloasă pe plan etic și periculoasă din punct de vedere medical, dar este și imposibilă din punct de vedere tehnic... Ființele umane donate fac parte pur și simplu din imaginar, din SF. Pot să vă asigur că pe această planetă nu veți da niciodată nas în nas cu o ființă umană donată, cel puțin nu în următorii o sută de ani”, a declarat Hwang.

■ Papa a vorbit în fața 
convenției diocezei Ro
mei, cu câteva zile înain
tea unui referendum.

Roma (MF) - Papa Benedict al XVI-lea a condamnat, luni, căsătoriile între persoane de același sex, avorturile și manipulările genetice, cu câteva zile înaintea unui referendum organizat în Italia pen

cu un telefon într-un angajat al hotelului unde stătea, se va prezenta la tribunal în data de 14 septembrie, împotriva sa fiind formulate două capete de acuzare. Angajatul hotelului s-a ales cu răni ușoare.Actorul Russel Crowe a fost fotografiat în timp ce era escortat spre mașina poliției.El a fost interogat și dus, luni după-amiază, în fața unui judecător. Avocatul său, Gerald Lefcourt, a insistat că actorul nu a mai fost niciodată arestat în Statele Unite ale Americii și este autorul a numeroase opere de caritate. Judecătorul a fost de acord cu eliberarea lui Russel Crowe fără cauțiune.Actorul trebuie să se prezinte din nou la tribunalul penal din Manhattan în 14 septembrie și dacă va fi găsit vinovat de acuzațiile care i se aduc, ar putea primi o pedeapsă de până la șapte ani de închisoare.
dintr-un lac sau vreo altă apă din altă zonă și le-a transportat la Odzaci, unde au căzut pe pământ. Este un fenomen cunoscut”, a spus el.

Au aterizat din cer (Foto: fan)

Muzeul „Elvis-A-Rama" din Las Vegas (Foto: fan)public, precizează muzeul „Elvis-A-Rama”.Audițiile eliminatorii se vor derula la Memphis, Tennessee, orașul natal al lui Elvis, dar și la New York, Lon
tru abrogarea unei legi restrictive în domeniul reproducerii asistate.Papa, care a vorbit în fața convenției diocezei Romei, a condamnat „formele moderne de disoluție a căsătoriei - uniunile libere, căsătoriile de probă și așa-zisa căsătorie între persoane de același sex”.El a condamnat de asemenea „închiderea sistematică a unei uniuni spre darul vie
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CristinaNăscută în zodia Balanței, e pasionată de muzică, dans și de... băieți.
(Foto: Traian Mânu)

dra, Madrid, Munchen, Moscova, Sydney, Tokyo, Beijing, Honolulu și Mexico. Partici- panții vor fi departajați în funcție de „tâlentele lor vocale, înfățișare și prezență 
ții”, apreciind contracepția drept „contrară naturii umane, vocației profunde a bărbatului și femeii”. Papa a judecat și mai aspru „suprimarea sau manipularea vieții ce se naște”. Italienii sunt chemați, duminică, să participe la un referendum care ar putea avea ca rezultat abrogarea articolelor cele mai restrictive din legea pentru reproducerea asistată. 

scenică”, potrivit muzeului care susține că are cea mai mare colecție de obiecte care i-au aparținut starului. Concursul va fi difuzat la televiziune în 16 episoade.
Se alege cu contractînvingătorul se alege cu un contract cu o casă de discuri și va înregistra melodia „If I'd only bought her roses”, scrisă de Presley și Paul Terry, asupra căreia muzeul deține 50% din drepturi. Melodia ar trebui să fie un succes comercial imediat în Statele U- nite, speră muzeul.Elvis, care s-a stins din viață în 1977, la vârsta de 42 de ani, a vândut în jur de un miliard de discuri.

De iarnă Compania germană „warmX” a pre- [ zentat ieri la târgul I„Techtextil/Avantex” de la Frankfurt Main lenjeria cu sistem de încălzire pentru sezonul de iarnă.
(Foto: EPA)


