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dimineața la prânz seara

Câmp de luptă în Micro 6

Vineri f Cuvântul liber vă oferă gratuit cel mai complet supliment TV cu 32 de pagini integral color, detalii și poze din culisele filmelor.

■ Un taximetrist a fost 
atacat cu spray lacri
mogen de un tânăr ce 
nu a vrut să plătească.

Hunedoara (M.T.) - Cartierul Micro 6 din Hunedoara a fost, marți seara „câmp de luptă” între taximetriști și rromi.

La dispeceratul unei firme de taxi din Hunedoara, un tânăr a solicitat o mașină într-un cartier mărginaș al Hunedoarei. Octavian V., de 55 ani a preluat comanda și a plecat spre Micro 6. Au urcat în mașină trei tineri de etnie rromă, dintre care doi minori, și i-au cerut șoferului să-i plimbe

prin diverse locații din municipiu. După plimbarea prin oraș, tinerilor li s-a cerut să achite cursa. Laszlo P., de 19 ani, a refuzat să plătească și a încercat să fugă din mașină folosind un spray lacrimogen.în apărarea taximetristului au venit 30 de colegi care au blocat strada, pe 100 de metri,

timp de 10 minute, având în față aproximativ 100 de rromi, care îi înjurau.Tânărul este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri și riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Taxi- metriștii vor fi sancționați conform legii pentru blocarea cu intenție a drumului public.

Șomaj dublu în județ
Deva (I.J.) - Până la sfârșitul anului, numărul șomerilor se va dubla în județ. Aceasta pentru că, după disponibilizările din luna mai, în iunie și iulie vor mai rămâne fără serviciu încă 3.213 persoane. Acestea vor primi în urma disponibilizării plăți compensatorii, ajutor de șomaj și venituri de completare. „Până la sfârșitul anului se progno- zează creșterea numărului de șomeri la 9.200, ceea ce înseamnă că, după disponibilizarea din vară urmează să-și piardă locul de muncă încă 5.700 de persoane”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.

(Foto Mihaela Tămaș)

In urma unui accident petrecut ieri, în apropierea localității Gothatea, pe DN 7, șoferul autoturismului și-a pierdut viața după ce s-a izbit violent de un cap de pod. Cauzele producerii acestui accident au fost viteza excesivă și neadaptarea la condițiile de drum, /p.3

Flrmale caia disponibilizează

SC Sideruqica Hunedoara - 1000 persoane_______
i SC Corvin SA Hunedoara - 426 persoane 
j Corpul Gardienilor Publici Deva - 407 persoane

SCCF Timișoara - Deva - 111 persoane
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încasări mai mari la bugetul de stat

Unde au
■ Din cel mai mare 
complex de creștere a 
porcilor din județul Hu
nedoara s-a ales praful.
Loredana Leah
loredana.leah@mformmedia.ro

Romos - Complexul de creștere de porci al județului număra în zilele lui bune pes

„zburat" porcii?te 100.000 de capete de porci. Deși sediul central al complexului era la Orăștie, acesta avea trei subunități în localitățile Romos, Gelmar și Turdaș. în anul 2002 spațiile complexului au fost atribuite diferitelor persoane care nU au respectat obligațiile contractuale și mai mult decât atât „ce s-a putut valorifica nu mai există. Din cele peste

30 de hale câte erau în Romos, tot ce a fost fier a dispărut și la ora actuală aici mai sunt doar 30 de porci”, susține directorul DADR, loan Simion. Direcția Agricolă investighează situația creată la Romos, dorind să propună soluții lichidatorului pentru a se recupera ceea ce se mai poate și a fi oferit investitorilor.

Fără Săgeată!
Deva (L.L.) - Circulația trenurilor va suferi modificări, întrucât mecanicii continuă greva. Azi vor circula doar șase trenuri internaționale, trenul intercity București - Arad și retur, acceleratele Arad -București și Timișoara-Bucu- rești și 12 personale.

(^colectările din 
impozitul pe venii 
majorate

Ministerul Finanțelor anunța maioran 'a 
Titasânle la bugetul de stat

in termeni 
reali

termeni 
nominali
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Lider în greva foamei
■ Președintele Sindica
tului de la Siderurgica 
Proiect Hunedoara, din 
nou, în greva foamei.

Deva (M.S.) - Președintele Sindicatului de la SC Siderurgica Proiect SA Hunedoara, Victor Capră, s-a aflat ieri, pentru a patra oară, în greva foamei, solicitând rezilierea contractului de privatizare al firmei și suspendarea procedurii de lichidare judiciară. El susține că procedura de declarare a falimentului ar fi început din cauza datoriilor Victor Capră

la bugetul asigurărilor sociale și la șomaj. Procesul se află pe rolul Tribunalului Hunedoara, azi fiind programată o nouă înfățișare.

la Deva, a avut loc un schimb de delegație de polițiști unguri șiTimp de trei zile,experiență între o reprezentanți ai poliției hunedorene. /p.3 (Foto: Traian Mânu)
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PE SCURT

• Condoleezza Rice, secre
tarul de Stat american, va e- 
fectua în această lună o nouă 
vizită la Ramallah, după cea 
din februarie, pentru a avea 
convorbiri cu președintele Au

torității Palestiniene, Mahmud Abbas.

• Condiții. Phenianul a exclus, ieri, posibili
tatea reluării negocierilor pe tema progra
mului său nuclear, așa cum anunțase cu o zi 
înainte Departamentul de Stat, dacă Wash
ingtonul nu îndeplinește anumite condiții ca
re nu au fost precizate.

Ansar al-Sunna 
dezminte

Dubai (MF) - Gruparea teroristă Ansar al- Sunna a dezmințit, marți, că Abu Abdallah al-Shaffei, pentru arestarea căruia Guvernul irakian oferă o recompensă de 50.000 de dolari, este liderul ei.
Dictatorul, 
judecat

Santiago (MF)Curtea de Apel din Santiago a ordonat, marți, ridicarea imunității fostului dictator chilian Augusto Pinochet, acesta putând astfel să fie judecat pentru fraudă fiscală, după ce în Statele Unite au fost descoperite conturi secrete care îiaparțineau. Imunitatea i-a fost deja ridicată a- nul trecut pentru crimele comise în operațiunea Condor, un plan de reprimare a opozanților dictaturilor sud-ameri- cane. Legislația chili'âriăprevede prezentarea unei cereri de ridicare a imunității pentru fiecare procedură.

Temeri pentru 
ratificare

Ramush Haradinaj
(Foto: EPA)

Eliberat 
de TPI
Haga (MR - Fostul 
premier al provinciei !
Kosovo Ramush Ha- i
radinaj va fi eliberat 
condiționat, procuro- !
rul Tribunalului Penal i
Internațional (TPI) j 
Carla Del Ponte re- i
nunțând, marți, să j
facă apel la decizia i
luată luni de judecă- i
tori. Luni, TPI a auto- i
rizat eliberarea con- i
diționată a lui Haradi
naj, inculpat pentru i
crime împotriva urna- i
nității și crime de răz- i
boi, dar a suspendat j
această măsură în i
așteptarea unui e- i
ventual apel prezen- i
tat de procuror i
într-un interval de 24 i
de ore. Haradinaj (35 i
ani) este unul dintre ;
cei mai importanți i
responsabili politici ;
acuzați de TPI.

Extinderea Uniunii 
Europene poate fi blo
cată de fiecare din cele 
25 de state membre.

Bruxelles (MF) - Dacă vreunul din parlamentele statelor membre UE nu va aproba tratatele de aderare semnate de România și Bulgaria, întregul proces de extindere a Uniunii Europene ar putea fi afectat.Cel mai mare obstacol în calea integrării Bulgariei și României îl reprezintă ratificarea de către statele membre a tratatelor lor de aderare. O- dată cu semnalele tot mai insistente venind din partea o- poziției creștin-democrate din Germania - care ar putea a- junge la putere în urma alegerilor din septembrie - există posibilitatea ca Parlamentul german să respingă aderarea celor două țări.
ConfuzieClimatul politic confuz generat de respingerea Constituției europene de către Franța și Olanda a dat naștere u-

nor temeri în ceea ce privește continuarea extinderii blocului european. Temerile legate de o extindere ulterioară a UE au fost citate ca motive care au determinat atât electoratul din Franța, cât și pe cel din Olanda să respingă Tratatul constituțional.Bulgaria și România ar urma să se alăture Uniunii Europene în 2007, Turcia trebuie să înceapă negocierile de aderare la 3 octombrie, în timp ce alte state din vestul Balcanilor speră să înceapă negocierile de aderare în următorii ani.Un efect foarte probabil este că Uniunea Europeană va impune condiții mult mai stricte viitorilor membri UE.Comisarul eurpean pentru Extindere, Olli Rehn, a declarat deja că Executivul european va trimite Sofiei și Bucureștiului scrisori de a- vertizare în legătură cu întârzierile înregistrate în aplicarea reformelor, iar ambele țări se pot confrunta cu o a- mânare cu un an a aderării lor, dacă nu pun în practică reformele promise.
Violențe Polițiștii bolivieni au arestat ieri un grup de demonstranți ce au participat la un marș violent în centrul capitalei La Paz. Demonstrațiile continuă în Bolivia, chiar dacă președintele Carlos Mesa și-a anunțat deja demisia. (Foto: epa)

Propun ștergerea datoriilor

Americani morți în Irak
Bagdad (MF) - Trei militari americani au fost uciși, marți, în atacurile care au avut loc în nordul Irakului, au anunțat, ieri, surse militare americane, citate de AFP.„Un soldat a fost ucis, marți, în jurul orei locale 22.30 (21.30, ora României), în momentul în care o bombă artizanală a explodat la trecerea unui convoi al armatei americane prin localitatea Balad, situată la 70 de kilometri nord de Bagdad”, se arată într-un comunicat al armatei americane.Alți doi militari și-au pierdut viața, marți seara, într-un atac cu arme automate care a vizat o bază a armatei americane din Tikrit, orașul natal al lui Saddam Hussein, situat la 180 de kilometri nord de Bagdad.

■ SUA și Marea Britanie 
vor să propună anularea 
datoriilor celor mai 
sărace state.

Washington (MF) - Statele Unite și Marea Britanie intenționează să propună, la următorul summit G8, ștergerea datoriilor acumulate de țările cele mai sărace, a anunțat marți președintele american, George W. Bush.Președintele american nu a oferit detalii privind modul în care va fi pusă în practică a- ceastă inițiativă, dar a confirmat că Statele Unite vor acorda în acest an un ajutor suplimentar de urgență pentru A- frica, în valoare de 674 milioane de dolari, destinat în special soluționării problemelor alimentare din Cornul Africii.La rândul său, premierul britanic a afirmat că susține concluziile Comisiei pentru Africa, prin care a fost propusă ștergerea datoriilor acumulate de țările cele mai sărace.

Premierul Blair și președintele Bush (Foto: epa)Cu toate acestea, între Statele Unite și liderii europeni încă există divergențe referitoare la modul în care vor fi anulate datoriile.Marea Britanie a propus vânzarea unei părți din rezer
vele de aur ale Fondului Monetar Internațional (FMI), în timp ce Statele Unite consideră că ștergerea datoriei a trebui finanțată prin reducerea ajutoarelor acordate de Banca Mondială (BM).

Retragerea, 
exclusă

Washington (MF) - Președintele american, George W. Bush, a reiterat, marți, că nu se pune problema retragerii trupelor americane din I- rak înainte ca autoritățile irakiene să aibă capacitatea de a asigura securitatea țării.„Statele Unite și Marea Britanie vor rămâne alături de poporul irakian pe tot drumul acestuia spre libertate și democrație”, a declarat Bush în timpul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic, Tony Blair, aflat în vizită la Washington.„Strategia noastră este clară. Vom antrena forțele irakiene astfel încât acestea să aibă capacitatea de a-și apăra țara. După aceea, trupele noastre se vor întoarce acasă”, a spus Bush.
Boc, singurul candidat Geoană îl critică pe Iorgovan

Irakienii care au ocupat, după căderea lui Saddam, casele goale din Zona Verde au protestat ieri, la Bagdad, împotriva ordinului autorităților de a părăsi aceste locuințe ocupate abuziv. (foto: epa>

București (MF) - Vicepreședintele PD Cezar Preda a anunțat, ieri, că a decis să retragă moțiunea social-de- mocrată pe care o depusese în vederea obțineriii președinției partidului la Convenția Națională din 25 iunie, întrucât a constatat că nu poate obține susținerea a minim 10 organizații, conform statutului.Preda a explicat că, marți seara, a avut o întâlnire cu aproape 200 de lideri ai PD - președinți de organizații, membri BPN și guvernanți - în urma căreia și-a dat seama că nu va putea obține susținerea șe

filor de filiale pentru o moțiune social-democrată.în principal tezele care vor fi preluate de la moțiunea lui Preda în cea a lui Emil Boc vor viza politicile sociale și resursele umane, au precizat aceștia.Emil Boc, rămas singurul care a depus o moțiune la Convenția Națională din 25 iunie, a precizat că documentul său va prelua o parte din tezele moțiunii lui Preda și că va avea ca scop unic plasarea PD pe centrul scenei politice, cu orientare spre doctrina populară, în vederea aderării la PPE.

București (MF) - Președintele PSD, Mircea Geoană, l-a criticat dur, ieri, pe senatorul Antonie Iorgovan pentru,declarațiile făcute în ultimele zile pe tema anchetelor interne 
in partid.Liderul PSD a ținut să sublinieze că această Gomisie de Arbitraj și Integritate Morală, unde Iorgovan este membru și deține funcția de prim-vice- președinte, este o comisie a partidului. „Nu este nici Comisia Diaconescu și cu atât mai puțin Comisia Iorgovan”, a spus el, precizând că, potrivit statutului și regulamentului de funcționare, nici unul dintre cei 55 de membri nu are dreptul să folosească a- ceastă comisie „pentru intere-

se personale sau ca un Kalaș; nikov politic individual”. ;Președintele PSD a amintit' că Iorgovan a recidivat în de:clarațiile făcute în cursul zilei de marți.„în primă instanță am zis: «Domnul Iorgovan e un om politic mai special, tot timpul a avut declarații mai colorate și este un personaj politic de acestă factură» - și este uneori util din punct de vedere politic. Dar mi se pare nefiresc să se recidiveze pe acest tip de declarații și de acuzații împotriva unor colegi, dintr-o depășire gravă a competenețe- lor date de statutul partidului funcției pe care ocupă la Comisia de integritate morală", a adăugat el.
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• Strângere de fonduri. Consiliul Repre
zentativ al Elevilor Liceului Teoretic „Traian" 
din Deva organizează astăzi, de la ora 18, 
spectacolul „Solidaritatea Copiilor" ce are ca 
scop strângerea de fonduri pentru ajutorarea 
elevilor sinistrați din județul Timiș. (R.l.)

Dramul mortii
5

, FAPTUL DIVERS

Europenitatea 
șoferului cu bască

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

In directă și strânsă legătură cu principiul 
mitologic că dacă n-aș fi eu n-aș avea ce 
povesti, de data asta-m să mă iau de basca 

unui șofer ce vrea cu orice preț să mă cultu
ralizeze în fiecare dimineață când îi pică rân
dul să m-aducă până la serviciu. Nici n-apuc 
să mă așez bine pe banchetă și să iau poziția 
de somn iepuresc de voie, că mintea (atâta 
câtă e ea) de sub basca șoferului dă o 
comandă scurtă și cele mai noi informații 
emise de România Actualități îmi zdruncină 
creieru' mic la cea mai înaltă tonalitate. Mai 
precis îmi urlă în urechi. Ochii mi se dilată, 
dinții scrâșnesc, părul mi se face măciucă... 
Singurul care zâmbește din tot autobuzul îi 
șoferu' cu bască! O fi surd, că altă explicație 
pertinentă nu-i! Când am făcut greșeala să-l 
întreb pe purtătorul de bască auto dacă 
măgăoaia nu poate fi forțată să zbiere mai 
încet, mi-a răspuns politicos că „ba" și (nu 
știu de unde-a mai găsit resurse în bietele 
boxe) a crescut semnificativ decibelii. Apoi 
mi-a aruncat pe sub cozoroc privirea aceea 

| semnificativă: „Bă, dacă nu-ți convine, fugi 
după cursă"!

■ Un bărbat și-a pier
dut viața într-un acci
dent produs, ieri pe DN 
7, la Gothatea.
MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamas@informrriedia.ro

Gothatea - Un bărbat și-a pierdut viața ieri după-masă, într-un accident de circulație produs pe DN 7, în afara localității Gothatea, spre Gu- rasada. Bărbatul, de 42 ani, din Arad, conducea autoturismul Renault Megane dinspre Deva spre Arad cu viteză excesivă. Din primele cercetări la fața locului se pare că viteza cu care rula era de aproximativ 150 de kilometri pe oră. La ieșire din localitate

Și lucrul ăsta se întâmplă de fiecare dată 
când conduce nenea ăsta ahtiat după 
știri. De când apuc să-i văd basca, mă ia cu 

fiori pe la lingurică. Nu de alta, da' deja știu 
pe de rost ce înseamnă să trăiești într-un sat 
european. Ce? Voi n-ați auzit reclama? Să vă 
spui: satul respectiv trebuie să aibă budă la 
școală, nu-ș ce fermă cu‘animale-n ea și 
neapărat drum. Pe care să circule nenumă
rate autobuze conduse de șoferi cu bască!

Șî-a pus ștreangul de gât
Deva (M.T.) - Un bărbat din comuna Beriu a fost găsit spânzurat într-o dependință din spatele blocului în care locuia. Ajunși la fața locului medicii de la Serviciul de Ambulanță nu au reușit să-l mai salveze pe bătrân, a fost constatat decesul acestuia prin asfixie mecanică. Polițiștii și medicii legiști au stabilit, în urma cercetărilor efectuate. că nu există suspiciuni de comitere a vreunei fapte penale.

Kitsch-ul a pătruns în birouri
■ Decorarea inte
rioarelor de birou, la 
Deva, se face în funcție 
de gusturile șefilor.

Sanda Bocaniciu
Sanda.bacaniciu@informmedia.ro

Deva - Concluzia aparține artiștilor plastici care luptă împotriva expansiunii kitsch- ului. Aceeași părere o are și Doina Ionescu - artist plastic - care spune că „fenomenul depinde de unele decizii îndoielnice ale unor șefi de instituții publice care se pun de acord cu diverși pseudoar- tiști”. Cu excepția unor sedii de bănci ce au achiziționat lucrări de artă ce ies din
Funcționare fără... hopuri
■ Telecabina are 
nevoie de o altă vari
antă de alimentare cu 
energie electrică.

Deva (C.P.) - Inaugurarea telecabinei de pe Dealul Cetății nu a fost lipsită de peripeții. Din cauza unei 

Florin Mârza, director Electrica

...intra in rețea ...httoJ/kissdeva.tk ...

... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 

apoi ascult-o in DEVA pe89,3 FM I...

HIT MUSIC STATION
ncvA on i rw

a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un cap de pod, răsturnându-se în șanțul de pe marginea șoselei.
A decedat pe locAjunși la fața locului medicii de la Serviciul de Ambulanță nu au reușit să mai facă nimic pentru conducătorul auto. Acesta a decedat pe loc, în urma impactului. La scoaterea autoturismului din șanț a fost nevoie de o macara.Victima a fost scoasă dintre fiarele contorsionate cu ajutorul unui echipaj al serviciului de descarcerare. Cauzele producerii acestui tragic accident au fost viteza excesivă și neadaptarea la condițiile de carosabil umed.

sfera kitsch-ului la prețuri mult mai mici decât valoarea reală, „pentru a-i sprijini pe artiști”, pentru birourile Prefecturii, Consiliului Județean Hunedoara sau Primăriei Deva „nu sunt bani”. „Cum să punem pe pereți tablouri!?” se mira șeful serviciului Administrativ al Primăriei Deva, Marian Manea. „Nu putem face acest lucru pentru că s-ar lua de noi contribuabilii”.
Kitsch-uri la PrimărieCu toate acestea, la Primărie s-au făcut achiziții, dar de kitsch-uri. La CJ, unde bănuiam că există lucrări mai vechi, am aflat că nu este așa. D. Ionescu spune că „o 
avarii produse în zona Baia Sărată, s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică a acestui obiectiv, dând emoții turiștilor, dar și motiv de acuze între Primărie și Electrica Deva. Florin Mârza, directorul Electrica Banat - Sucursala Deva, susține că „soluția de alimentare propusă de noi, în buclă cu dublă alimentare, ar fi limitat la câteva minute acest tip de defecte, dar din considerente economice, Primăria Deva a optat pențru soluția simplificată. Solicităm Consiliului Local Deva adoptarea soluției noastre, precum și prevederea unui grup electrogen, ca și condiții tehnice minime”.
Concesiune cu bătăi de cap

Deva (I.J.) - Contractele de concesiune dezbătute ieri, în ședință publică, de Consiliul Local Deva, au iscat bătăi de cap consilierilor din opoziție. Aceștia au argumentat ușurința cu care se mărește timpul de concesiune și faptul că se pregătesc pentru aprobare hotărâri luate în ultimul moment. Mai mult, s- a pus în discuție valoarea terenului de 147 mp pus în vânzare pe strada G. Barițiu care are o valoare mult mai mică raportat la suprafață

Mașina a fost readusă pe carosabil dintr-o râpă (Foto m Tămaș)Până la închiderea ediției nu au fost stabilite cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest accident, pentru că 

parte au ajuns la muzeul devean, dar nu au o valoare nemaipomenită”. La CJ nu se știe ce a mai rămas. La biroul de relații am aflat că „mai sunt două sau trei fără mare valoare!”. Prefectura și-a modernizat ambientul și, conform consilierului Raluca Furcă, „nu sunt tablouri”.

Lucrări vechi la CJ

Schimb de experiență
Deva (M.T.) - O delegație de polițiști maghiari, din Regiunea Vas (Ungaria), a efectuat o vizită în județul Hunedoara. Ea a avut ca scop un schimb de experiență în vederea integrării României în UE. S-au discutat condițiile încheierii unui parteneriat real al IPJ Hunedoara cu Poliția Regiunii Vas, privind schimbul de experiență și de informații pe linia comiterii infracțiunilor transfronta- liere. Parteneriatul va ajuta la prevenirea săvârșirii acestor infracțiuni, precum și la depistarea operativă a autorilor care comit aceste

o poartă evaluatorii. Argumentul primăriei a fost însă unul... logic: „Prețul terenului este încadrat ia zona de locație IA, ca și celălalt, însă valoarea terenului o precizează evaluatorii. Există terenuri cu vad comercial și altele fără. Chiar dacă licitația pleacă de la aceeași valoare, suma pe mp poate crește în funcție de licitație. La licitație pot participa și consilierii locali, dacă doresc, pentru că, numai bine, pot creste valoarea terenului”, a 

șoferul era singur în mașină și nu au fost identificați martori oculari care să poată relata cele întâmplate.

"Cangurul" în 
Hunedoara!

Deva (R.I.) - O hune- ■ doreancă a câștigat con- ; cîirsul de matematică i distractivă Cangurul: Diana Ioana Toroapă - elevă în clasa a Xl-a la Liceul de Informatică din Petroșani. Locul III a fost obținut de un alt elev al aceluiași liceu: Râul Rujan, elev în clasa a XH-a. Toți cei cinci hune- doreni intrați în finală sunt din Valea Jiului, doi din Lupeni și unul din Bănița. La concurs au participat 250.000 de elevi, doar 30 dintre ei fiind premiați.

genuri de fapte și care, pentru a scăpa de rigorile legii țării lor, trec granița în statul vecin.
Vizita va fi întoarsăîn toamna acestui an, urmează ca o delegație a Poliției Hunedorene să efectueze o deplasare similară în Regiunea VAS - Ungaria, pentru a fi definitivat și încheiat parteneriatul polițist Hunedoara - Vas. în august, 30 de copii hunedoreni vor pleca în tabără în această regiune din Ungaria, iar copii din Vas vor veni în tabără la Costești.

I
„Natura 2000"

Deva (S.B.) - între 8 și 10 iunie, la Cheile Buții, are loc o întâlnire de lucru organizată de un consorțiu olandez. Coordonator este Rik Kleinjans. întâlnirea este pregătită de Ministerul Mediului, Agenția Națională de Protecția Mediului și APNR. Printre obiectivele întâlnirii se numără îmbunătățirea nivelului de informație privind rețeaua Natura 2000.

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informrriedia.ro
mailto:Sanda.bacaniciu@informmedia.ro
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Ziua Eroilor - (omagierea eroilor neamului în Ziua de 
înălțare a fost marcată până în anul 1947 și reluată după 

Revoluția din 1989)
1915 - S-a născut Dumitru D. Panaitescu, eseist și tra
ducător, fiul criticului literar Perpessicius (m. 7.03,1983) 
1912 - A murit Ion Luca Caragiale, dramaturg, prozator, 
editor de reviste umoristice , gazetar, membru al Soci
etății literare „Junimea", (n 30.01.1852)
1870 - A murit Charles Dickens, unul dintre cei mai citiți 
romancieri ai lumii („Marile speranțe", „Prietenul nostru 
comun" (n. 7.02.1812)

Calendar religios
9 iunie - înălțarea Domnului. Ziua Eroilor

Deva (S.B.) - La 40 de zile de la Paști, se serbează înălțarea Domnului. Azi creștinii se întâmpină unii pe alții cu „Iisus Hristos s-a înălțat!” și serbează dumnezeiescul praznic, împlinire a misiunii Domnului Iis- us Hristos pe pământ. Dumnezeu-Tatăl a rânduit ca Unicul Său Fiu să se nască, să trăiască asemeni nouă, să sufere pentru noi, să moară pentru păcatele noastre și să învie spre mântuirea noastră, apoi să se înalțe la cer. După învierea Sa din morți, Mântuitorul S-a arătat timp de 40 de zile de mai multe ori atât femeilor mironosițe, cât și ucenicilor Săi, încredin-țându-i că El este . Fiul lui Dumnezeu cu adevărat. în a 40-a zi, Le-a apărut ucenicilor, i-a dus pe Muntele Măslinilor și „pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și S-a înălțat la cer. Ducân- du-Se la cer, Domnul Iisus pregătește loc de odihnă veșnică pentru cei credincioși”.
Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi: 
09.00-11.00 Deva, Str. I. L. Caragiale 
15.00-18.00 Sântuhalm, Sântandrei (inclusiv Eurovenus, 
Aeroportul, Magrilap)
08.00-14.00 Blăjeni, Plai, Vulcan
09.00-15.00 Archia, Almașu Sec, Cozia, Popești, Cârjiți, 
Chergheș
08.00-14.00 Nandru, Socet

*

Gaz metan _ _____ _______
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Apă ,_____ __ _______ _____
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. D. Zamfirescu, Ulpia, Vulcan
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21 mart.-20 apr.

Problemele personale vă ouligă să luați decizii pe cont pro
priu. Flerul vă conduce corect, spre soluții fără riscuri 
majore. Orgoliul colegilor e un rival.

21 apr.-20 mai

Nu faceți .economie de cuvinte de alint. Copleșiți-vă iubi
tul cu dragoste și atenții, pentru ca el, în sfârșit, să ros
tească mult așteptatele cuvinte.

21 mai-20 iun.
încercați șă fiți ceva mai indulgenți și acordați parteneru
lui ajutorul de care are nevoie. Implicați vă mai mult în 
relația sentimentală.

21 iun.-20 iul.

Â
A

Soluția Integramei din numărul 

precedent: V-A-D-C- 

ARIPIOARE - ALUNAR - R - AB - 

CARENE - ILAR - SAT - SEA - IO - 

GE - E - TATUCA - SS - CA - ATA

- TIV - AN - T - CIRIPEALA - CALA

- ROS - UL - AU - EB - N - STOPA

- IBIS

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971

Farmecul dv e incontestabil, dar tendința de a nu trata cu 
suficientă atenție și înțelegere problemele partenerului1 
poate duce la tensiuni în relația cu el.

21 iul.-20 aug.

O sarcină în plus primită de la șeful dv v-ar putea irita. Fiți 
prudent în tot ce spuneți și faceți, ca șeful să nu-și verse 
nervii pe subalterni!

21 aug.-20 sept.
întâlniri neașteptate, poate un reproș sau o amintire vă 
tulbură. Dar situația e trecătoare. Privind cu luciditate în 
jur, vă redobândiți încrederea în dv.

21 sept.-20 oct.

Survin cheltuieli la care nu vă așteptați și pentru care sunteți 
nevoit să apelați la un prieten. Nu gustați glumele colegilor, 

■le considerați ironii,

21 oct.-20 nov.
Din motive obiective poate nu plecați în delegație. Vă puteți 
bucura, căci erați cam încărcat. E posibil ca șefii să vă 
răsplătească eforturile.

21 nov.-20 dec.

Pentru dv telepatia și veștile sunt ca sarea în bucate. Stați 
ca pe jar pentru a afla dacă proiectele dv își vor găsi curând 
finalitate practică.

21 dec.-20 ian.

Cheltuielile nu pot fi evitate, așa că dedicați-vă 
cumpărăturilor. Tot ce cumpărați cu plăcere se va dovedi 
util și vă va bucura multă vreme.

21 ian.-20 febr.

Orgoliul dv are azi de suferit din cauza unui coleg de ser
viciu. Sunteți mustrat și vă deranjează. Credeți că nu vă 
simțiți bine din cauza oboselii.»

21 febr.-2O mart.

Vă relaxați și vă recuperați buna dispoziție, după ce ați fost 
stresat de atitudinea unei persoane mai tinere. în familie 
sunteți lăudat.

l
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7:00 Jurnal TVR Sport 
Meteo

7:45 Agenția 2 fără un sfert 
9:20 Cinci minute de 

cultură. Realizator Cor
nel Mihalache

9:30 Teleshopping 
10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie. Cu: 
g Bonnie Hunt, Mark Der- 

win, Samantha Browne- 
Walters. Regia : John 
Bowab, Bonnie Hunt 

11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro Dispecer 
12:00 0 vedetă populară 
13:30 Desene animate: Chip 

EJ și Dale
14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
14:30 Teleshopping 
15:00 Dincolo de hartă 
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană
16:55 Vile șl palate celebre 
17:30 Portul miracolelor Cu:

!3 Antonio Fagundes, Mar
cos Palmeira

18:30 Știrea zilei 
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40 Omologarea
19:00 Jurnal TVR Sport Meteo 

20:00 Leul greu 
20:15 Marele jaf al trenului 

'. (aventuri, SUA, 1979).
Cu: Sean Connery, Do
nald Sutherland, Lesley- 
Anne Down.Regia 
Michael Crichton. Pre
miul Edgar Allan Poe 
1979, pentru cel mai 
bun film. Anii 1855. 
Edward Pierce vrea să 
atace trenul care trans
porta lingourile de aur 
destinate plății 
soldaților englezi care 
se luptă pe frontul din 
Crimeea. Va reuși?

22:20 Voibe despre fapte 
23:00 Jurnalul TVR 
2330 Marcă înregistrată

0:20 Masada
(dramă, SUA, 1981). 
Partea a patra. Cu: 
Peter O'Toole, Peter 
Strauss, Barbara Car
rera. Regia Boris Sagal 

2:10 Jurnal TVR Sport
Meteo

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

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

10:15 0 nouă viață
11:15 Zâmbete într-o pastilă 
12:15 La Bloc
13:00 Știrile ProTv 
13:45 De râsul lumii
14:15 Mircea (istoric, Româ- 

Onia, 1989) Cu: George 
Alexandru, Ion Besoiu, 
Manuela Hărăbor, 
Sergiu Nicolaescu. 
îndrăgostit de eroii 
istoriei românilor, Nico
laescu nu l-a uitat nici 
pe domnul Țării 
Românești, Mircea cel 
Bătrân. Drept este că și 
eroii sângerează și eroii 
mor, dar Nicolaescu a 
reușit în filmele sale să 
se detașeze de 
patetismul mioritic

16:00 Tânăr și neliniștit 
17:00 Știrile ProTV Vremea 
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment
19:00 Știrile ProTV Sport.

20:15 Pacientul nr. 14
. S (dramă, SUA, 2004) 

Cu: Costas Mandylor. 
Cinsprezece pacineți cu 
deficinețe de auz par
ticipă la un experiment 
care drept scop vinde
carea lor. După un 
timp, paisprezece din
tre ei devin foarte 
violenți și sfârșesc prin 
a se sinucide. Unul sin
gur, o femeie pe nume 
Liza Raines, supravie
țuiește experimentului. 
Mai mult, ea devine 
înzetrată cu un auz 
atât de bun, încât aude 
până și gândurile celor 
din jur. In film joacă și 
Costas Mandylor.

22:15 La Bloc
23:15 Știrile ProTV Sport 

0:00 Miss Playboy România 
2005

0:10 Renegatul. Cu: Loren
zo Lamas

7:00 Observator. Sport 
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura presei (reluare) 
10:30 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 
12:30 Aproape perfectă 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Crakers (comedie nea-
8 gră, SUA, 1984) Cu: 

Donald Sutherland, Jack 
Warden, Sean Penn, 
Wallace Shawn. Garvey 
este angajatul unei case 
de amanet din San 
Francisco, iar Dillard, 
Turtle și Weslake sunt 
trei prieteni șomeri ai 
lui. După ce află că Gar
vey urmează să plece 
din localitate, Weslake, 
cei doi amici ai lui și 
Boardwalk 

16:00 Observator
! 16:45 Vivere - A trăi cu pasi- 

EJ une
17:45 9595-Te învață ce să 

fad
1 19:00 Observator cu Alessan- 

, dra Stolcescu șl Ludan 
Mândruță

20:30 Oao Darwin 
Emisiune de 
divertisment 

22:30 Observator 
23:15 WRC-

Etapa Turda.
Multiplul campion mon
dial Carlot Sainz, desși 
retras în mod aficila din 
activitatea competițion- 
ală la finalul sezonului 
trecut, a acceptat să 
concureze pentrz Cit
roen Total în Raliul Tur
ciei.

0:30 în gura presei 
1:00 Concurs 

interactiv 
2:00 Observator 
2:45 Ciao Darwin 

(reluare)
4:15 Stagiarii
B (reluare) 

4:45 Vivere 
0 (reluare) 
530 9595 

(reluare)

5:00 Poveștiri adevărate 
(reluare)

5:30 Jesus (reluare) 
7:00 Culoarea păcatului
B (reluare)

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

9:15 Mama vitregă
B (reluare) 

10:10 Anita.
Cu: Ivonne Montero,

B Reynaldo
11:15 Totul despre Camila 
13:15 îngeral nopții. Cu:

B Cesar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros 

14:15 Răzbunarea. Cu:
Bl Gabriela Spanie, Jose 

Angel Llamas 
15:30 Jesus 
17:25 Vremea de acasă 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:00 Rețeta de Acasă 
18:10 Luna. Cu: Gaby Esplno,

B Christian Meier, Ana 
Cristina Geithener, Ale
jandro de la Madrid, 
Julio Cesar Luna 

19:15 Te vol învăța să iubești.
®Cu: Danna Garcia

20:10 Mama vitregă.
B Cu : Victoria Ruffe, 

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

21:10 Anita.
B Cu: Ivonne Montero, 

Reynaldo 
Gianechini, Jorge 
Enriqueabello 

23:00 Culoarea 
păcatului

0:00 Răzbunarea
(reluare)

1:00 Poveștiri adevărate 
Cu Dragoș Stănescu 
(reluare)

130 Un bărbat 
adevărat 
Cu Cabrai 
(reluare)

7XXJ Sărută-mă prostule 
8:00 Teleshopping • 
8:30 CeZar și tipar 
9:00 COOLmea distracției 

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

11:30 Cinci minute de cultură 
11:45 Pasiuni 
12:35 Europa, casa mea 
12:40 Verdict Crimă 
13:30 Teleshoping 
14:00 Desene animate: Tom- 

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

lamentare
16:30 Cind minute de cultură 
16:45 Jurnalul TVR 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cind minute de cultură 
18:30 Sănătate naturistă 
19:00 Soția Iul Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond 
20:30 Averi fabuloase 
21:00 Bugetul meu 
2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Orgolii (dramă, Italia, 

, 2003). Partea a Vlll-a 
Cu: Elena Sofia Ricci, 
Daniele Pecci, Paolo 
Ferrari, Cristina Capo- 
tondi, Nicola Di Pinto, 
Elena Russo. Regia: 
Giorgio Serafini și Vitto
rio De Sistl

0:05 A fost odată hoț. Cu: 
gSandrine Holt, Ivan 

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

0:55 Sănătate naturiste 
1:25 Dragul de Raymond 
1:50 Sentimente de 

vinovăție (dramă, Italia, 
1999). Partea a doua. 
Cu.'Barbara De Rossi, 
Vittoria Belvedere 

7:00 . hopping 
7:30 Motor 
7:55 Sport cu Florentina 
8:30 Sunset Beach 
9:30 Dragoste și putere 
B(SUA 1987) Cu: Susan 

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

10:00 Kensky Show
10:55 Clip Art 
11:00 Monica 
12:00 Levintza prezintă 
12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beacn 
1535 Dragoste și putere 

0(SUA 1987) Cu: Susan 
Flannery, John McCook, 
Ronn Moss, Winsor 
Hannon Regia: Lee 
Phillip Bell, William J. 
Bell

16:15 Hipnoza 
17:10 Camera de râs 
17:30 Trăsniți in NATO 
18:00 Focus
19:00 Viața la extrem

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

21:00 Ce vor fetele 
22:00 Trăsniți în NAT.O. 
22:30 Focul plus Cu: Cristina 

Țopescu 
23:15 Thirst Romania 2005 
2345 Cazul Brink (comedie, 

PSUA, 1978). Cu: Peter
Falk, Peter Boyle, Allen 
Garfield, Warren Oates. 
Regia: William Friedkin. 
Premii: Nominalizare la 
Oscar pentru cel mai 
bun dâcor.

145 Focus
230 Bani la greu
330 Clubul de 

noapte

6:00 Povestea lui Robert
Ii Wraight (dramă, Canada, 

2003). Cu: Jonathan 
Scarfe, Alan Scarfe 

7:30 Cinema, dnema, cine-
Bma. Episodul 23

8:00 Anja după Viktor (ro
ll mantie, Danemarca, 2003)

9:25 încredere înșelată
B (dramă, Canada, 2003).

Cu: Janet Wright
11:00 Micul detectiv (come- 

r ' die, Franța, 2003).
12:25 Secretul domnului Rice

H (dramă, Canada, 2000).
Cu: David Bowie

14:00 Zâna Măseluță (aventuri, 
Q Marea Britanie, 2004)

15:30 Prințul William (dramă,
O SUA 2002)

17:00 Gloria Estefan - Live
S Dom Las Vegas. Concert

- SUA 2003
18:00 S.WA.T. (acțiune, SUA, 
8 2003). Cu: Colin Farrell

2O:0ORecpnstftuirea unei
13 iubiri (dramă, Danemar

ca, 2003).
: 21:35 Huff. Ep. 3 - La petrecere 

22:30 Huff. Ep. - Controlul 
23:25 Ultimul act (dramă,

13 SUA, 2002).
0:50 Admiratoarele... din '60
H (comedie, SUA, 2002). 

2:25 Mr. Jones (romantic,
(3 SUA 1993)

09:00 Știrile Tv Sport. 09:30 
Rugby Total 10:00 Știrile Tv 

i Sport 10:10 Box profesionist
11:00 Știrile TV Sport 11:15 Te
leshopping 1130 Fotbal: Copa 
Libertadores 2005 12:00 Știrile 
TV Sport 12:05 Fotbal: Brazilia 
- Paraguay (reluare) 14:00 Știri
le TV Sport 14:10 Fotbal: Copa 
Libertadores 2005 16:00 Știrile 
TV Sport 16.15 Teleshopping 

’ 16:30 Rodeo: Eroii Vestului
Sălbatic 18:30 Știrile Tv Sport 
19:00 Fotbal: Copa Libertado
res 2005. Sferturi de finală 
21:00 Știrile TV Sport 21:30 
Fotbal: Argetlna-Brazilia, în pre
liminariile CM Germania 2006 
2330 Hai la lupta cea mare!

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

12.15 Valul ucigaș (acțiune, 
SUA, 1997)

14.00 Călărețul fără cap 
(drpmă, SUA, 1999)

15.45 Izvorul (fantastic, Cana
da, 1999)

1730 Păstrează-ți visul 
(dramă, Marea Britanie, 
1986)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling

20.15 Un strigător (dramă, 
SUA, 1994)

22.00 Jordan (s)
23.00 Evadare din Colditz 

(dramă, Marea Britanie, 
2005)

00.45 Alegeri dificile (dramă, 
SUA, 1986)

12.00 Confruntarea fiarelor 
13.00 Drumul spre Berlin 

alături de Al Murray 
1330 Vreme de război 
14.00 Misterele epavelor 
15.00 Competiția mașinăriilor 
16.00 Mașini de viteză 
17.00 Câmpuri de bătălie 
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt 
1830 Pasionat de pescuit.

John Wilson și un safari 
cu undița 

19.00 Curse asurzitoare 
20.00 Țânțarii 
21.00 Familia regală 
22.00 Detectivi criminaliști:

Trădare
23.00 Dosarele FBI
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• Modifitărî la bursă Bursa de Valori 
București își va modifica statutul juridic din 
instituție de interes public în societate co
mercială pe acțiuni. E primul pas în procesul 
de unificare a celor 2 piețe de valori mobi
liare Bursa Electronică Rasdaq și BVB. (C.P.)

• .. c . Centrul creat cu sprijinul UE 
prin programul Phare 2001, Coeziune Eco
nomică și Socială - Servicii Sociale, va fi 
deschis oficial sub denumirea de Centrul de 
Asistență Socială, astăzi, de la ora 10, în str. 
G. Barițiu, nr. 21. (I.J.)

Sapard numai 
pentru județ

Sunattl Mfca
Zahăr 18900 lei (Billa)
Ulei 27700 lei (Billa)

Făină 10900 lei (Billa)
Paste făinoase 9400 lei (Billa)
Unt 24900 lei (Artima)
Brânză telemea 69900 lei (Billa)
Carne pui 69900 lei (Billa)
Roșii 36900 lei (Artima)
Pește 49000 lei (Depozite Piață)
Brânză topită 28200lei/cutie (Artima)

ă: Hunedoara - singurul 
județ care a depus un 
proiect Sapard pentru 
pomicultură.
Loredana Leah__________________
laredana.leah@informmedia.ro

Deva - Măsurile din programul SAPARD au ca scop principal facilitarea implementării acquis-ului comunitar, remedierea unor deficiențe ce caracterizează agricultura în România înainte de aderarea la UE.în Hunedoara programul Sapard poate fi considerat un succes, mai ales dacă luăm în considerare faptul că un hunedorean a fost singurul

român care a depus un proiect pe Măsura 3.1 „Investiții în exploatațiile agricole”, pentru atragerea de fonduri care să-i permită dezvoltarea unei ferme pomicole.
Un hunedorean curajosPentru demararea unei afaceri în pomicultură ai nevoie, pe lângă bani, de foarte mult curaj. Valoarea investiției este foarte mare, contribuția beneficiarului ridicându-se la peste 1,3 miliarde lei.„Din cele patru proiecte Sapard depuse pentru selecționare pe submăsurile și sectoarele Măsurilor 3.1 și 3.4, una singură are valoarea de investiție de 5000 euro, restul având valori de investiție

Pomicultură pe model european (Foto: cl)cuprinse între 12,9 mid. și 2,7 mid. lei. Valoarea investiției pentru ferma pomicolă este 2,7 mid. lei, din care Sapard
asigură 50%”, susține ing. Nicolae Roman de la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Deva.

Elevi și oameni de afaceri
Deva (I.J.) - Școala de arte și meserii „Ion Mincu” din Deva va găzdui astăzi, începând cu ora 11, o întâlnire între elevi și oameni de afaceri din construcții. „Prin întâlnire dorim o legătură între școală și agenții economici din județ și între absolvenți și economia de piață. Acțiunea este generată de Inspectoratul pentru Calitatea în Construcții Hunedoara și se dorește punerea în evidență a noutăților apărute pe piață în construcții, cum ar fi argisolul”, precizează Mihaela Teodor, directorul școlii.

Gravidele și lăuzele nu 
mai au gratuitate

Iluminatul prin PHARE

ElCViî învață la orele de educație tehnologică cum să facă preparate culinare gustoase. (Foto: EPA)

Deva (I.J.) - Medicamentele acordate gravidelor, lăuzelor, copiilor și veteranilor de război nu mai sunt gratuite, în acest sens, s-a introdus o nouă listă de compensare, OTC-urile se vor acorda la prețul de referință, iar diferența de cost pentru un medicament mai bun va fi suportată de beneficiar. Prin noua listă de compensate, copiii, gravidele, lăuzele și tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani care nu realizează venituri din muncă sau au venituri sub salariul de bază minim vor beneficia de medicamente doar în ambulatoriu, decontate integral de CJAS Hunedoara la nivelul prețului de referință. Asta înseamnă că se va elibera gratuit cel mai ieftin medicament din grupa care conține aceeași substanță de bază, iar dacă

Ecaterina Cumpănașudin această grupă pacientul dorește un medicament mai scump, va plăti diferența dintre prețul de referință și prețul produsului achiziționat. „Pentru cele 3 categorii menționate s-au trimis liste în teritoriu, dar ordonanța nu a intrat încă în vigoare, până atunci vor respecta art. 6, al. 1, literele a și g din Ordonanța 181/3.06.2005 care modifică OU 150”, precizează Ecaterina Cumpănașu, director CJAS Hunedoara.

Deva (I.J.) - Nemulțumirea cetățeanului Nicolae Grădină rezidă din faptul că Primăria Municipiului Deva a luat decizia realizării integrale a iluminatului stradal. Și nu oricum, ci prin fonduri europene și fără pic de economie de la buget. „Eu stau pe Aleea Crinilor, bl. E10. Muncitorii care realizează iluminatul au săpat în fața blocului și se pare că se vor monta trei becuri stradale. Mi se pare exagerat, având în vedere că la colțul blocului este o instituție care are deja un bec instalat care luminează cel puțin jumătate din bloc. Nu înțeleg de ce trebuie să monteze atât de multe becuri. Nu se face economie la cablu, la materiale. Mai mult, vor fi obligați să spargă șoseaua ca să poată

trece cablul în partea cealaltă. Prea multe cheltuieli pe care le vom suporta noi”, spune N.Grădină.
Răspunsul primarului„Am făcut cercetări pe baza reclamațiilor oamenilor, declară Mircia Muntean, primarul Devei. Acolo unde a fost cazul am introdus noi stâlpi pentru iluminatul stradal. însă aici, fiind vorba de fonduri UE, nu ne puteam abate de la proiect pentru că UE ar putea retrage fondurile”.

Banul greu și bancnota mare
** Denominarea va 
aduce în portmonee o 
bancnotă cu „greutate" 
și... câțiva bani.
Clara Păs______________________
clara.pas@in1armmedla.ro

Deva - Bancnota cu valoarea nominală de 500 de lei are dimensiunea de 153 x 82 mm, culoarea în tonuri de bleu și

este imprimată pe un suport de polimer.Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele: portretul lui Mihai Eminescu, flori și frunze de tei, o călimară, o pană de scris și o clepsidră stilizată. Pe reversul bancnotei, compoziția grafică include: clădirea Bibliotecii din Iași și o pagină a ziarului „TIMPUL”.Moneda de un ban este o

monedă metalică ce prezintă următoarele caracteristici: compoziția este din oțel placat cu alamă, are culoarea galbenă, forma rotundă, diametrul de 16,75 mm, cantul neted și greutatea de 2,4 grame. Aversul monedei prezintă stema României, anul emisiunii și inscripția „ROMÂNIA”.Reversul monedei conține valoarea nominală „1 BAN”.
Wjsțs® fitei
Garoafe 1O0OO lei/firul
Trandafiri 15000-30000 lei/firul
Gerbera 15000-20000 lei/firul
Crini imperiali 100000- 150000 lei/firul
Margarete olandeze 60000 lei/firul Avers bancnota 500 lei Revers bancnota 500 lei Aversul și reversul modedei de 1 ban

DELCRI5 SERVICE SRL
TEL: (0359) 409.222 .
0723 >4.991 B
Str. Primăriei Nr.26 V 2 k ' | 
ORAJDEA_________

ACUM
SI numai ACUM

ULTRA PROMOTE
Numai aici gasesti: 

Cele mai mici preturi: 
MONITOARE 15' de Io -450.000 lei 
MONITOARE 17*de la - 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

E-mail: calculatoare(ajrdslink.ro

Certificat furat
Deva (C.P.) - Elisabeta Suba din satul hunedorean Sălciva ne-a trimis pe adresa redacției o scrisoare în care menționa faptul că i-a fost furat un certificat de acționar la SIF Banat - Crișana și ne întreba: „Unde și cui trebuie să mă adresez pentru rezolvarea problemei”? Pentru aceasta trebuie să luați legătura cu reprezentanții SIF Banat-Crișana - Sucursala Deva ale cărei birouri se află în clădirea Cepromin din municipiul Deva, sau puteți suna la numărul de telefon 233537.

RECLAMĂ
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rfermtă .9 Nat)a a României in data de 9 itmie ,y05

Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.160 (3,6160) 29.328 (2,9328) 53.882 (5,3882)

Bursei! saflia a» practicat t e H-asar ... soiî 0 etia

Valută euro dolar liră sterlină
G V C V G V

BancPost 36.000 (3,6000) 36.400 (3,6400) 29.150 (2,9150) 29.600 (2,9600) 53.400 (5,3400) 34.400 (5,4400)
BRD 35.780 (3,5780) 36.580 (3,6580) 28.920 (2,8920) 29.770 (2,9770) 53.110 (5,3110) 54.740 (5,4740)
Banca Transilv. 35790 (3,5790) 36.290 (3,6290) 29.085 (2,9085) 29.585 (2,9585) 53.393 (5,3393) 54.193 (5,4193)
Raiffeisen Bank 35.800 (3,5800) 36.400 (3,6400) 29.000 (2,9000) 29.700 (2,9700) 53.300 (5,3300) 54.300 (5,4300)

I Curst** va • ar- c ’c tasefe a® sr:h taB satatar flj.n Be«o
Star Exchange 35.800 (3,5800) 36.000 (3,6000) 29.200 (2,9200) 29.500 (2,9500) 52.000 (5,2000) 53.500 (5,3500)
Herdan Exchange 35.850 (3,5850) 36.000 (3,6000) 29.200 (2,9200) 29.400 (2,9400)

y

mailto:laredana.leah@informmedia.ro
mailto:clara.pas@in1armmedla.ro
ajrdslink.ro
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PE SCORT

• Declarație politică. Monica lacob-Ridzi, 
deputat din partea Partidului Democrat, a 
prezentat în această săptămână, în plenul 
Camerei Deputaților, o declarație politică. 
Tema avută în vedere de parlamentarul 
hunedorean a fost cea legată de 
sărbătorirea Zilei Eroilor. (D.l.)

• Autori identificați. Lucrătorii Poliției
Stațiunii Geoagiu-Băi cercetează în stare de 
reținere pe Nicolae P., de 19 ani, și Ciprian 
P., de 17 ani, ambii din Geoagiu, fără ocu
pație, autorii mai multor infracțiuni de furt 
calificat, comise în perioada decembrie 2004 
- mai 2005. Aceștia urmează a fi prezentați 
instanței de judecată cu propunerea de 
arestare preventivă. (D.l.)

•f' -7

w

PSD-ul local - si fără Iliescu

OPINII

De Ziua 
Eroilor
Dumitru Susan
veteran de război

Eziua când plugul s-oprește o clipă în 
brazda în care s-a scurs sângele eroilor și 
osemintele Ipr s-au făcut țărână rodnică din 

care țâșnește pâine și flori. E ziua în care 
condeiul așază în pagină durute cuvinte 
cuminți, urzite din slove de foc aprins din 
candela eternă a dorului libertății și dreptății 
noastre pe pământ. E ziua când lărgimea gân
dului răzleț se concentrează să adaste o clipă 
nepieritoarea jertfă a sublimilor eroi. E ziua în 
care drumețul tânăr cu mersul grăbit, ori 
bătrânul gârbovit și domol se opresc un 
moment din drumul vieții lor să reverse crâm
pei de gând și simțământ la căpătâiul eroilor 
din umbra monumentelor, troițelor și crucilor 
semănate pe toată lățimea pământului româ
nesc.

Eziua florilor înmiresmate și multicolore 
pe care mânuțe nevinovate de copii le 
presară pe mormintele celor ce au căzut în 

lupte, „...spre a fi mai dulce somnul fericiților 
eroi". E ziua în care HRISTOS s-a înălțat să 
domnească în împărăția cea nesfârșită a 
cerurilor și să primească, alături de cei drepți, 
pe eroii ce-au înfruntat moartea prin moarte, 
pentru libertate și pace, pentru ca viața nea
mului să dăinuie și istoria să curgă spre liman 
de speranță și izbăvire. E ZIUA EROILOR și a 
ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI, e soroc de mare 
praznic, în care bărbații, femeile și copiii din 
toate vetrele neamului trebuie să ne găsim 
fărâmă de timp, în care să ne înălțăm gân
durile spre nemărginirea CELUI DE SUS și să 
ne plecăm cu pietate și venerație frunțile în 
fața memoriei EROILOR noștri. GLORIE 
ETERNĂ EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC!

■ Liderii locali ai Par
tidului Social Democrat 
nu cred că Iliescu va 
părăsi formațiunea.

Daniel I. Iancu
daniel.iarKU@informmedia.ro

Deva - Declarațiile din ultima vreme ale fostului președinte al PSD, Ion Iliescu, au învolburat puțin apele în cadrul partidului, mai mulți membri anunțând că îl vor urma pe acesta dacă va decide să părăsească PSD-ul și să înființeze o altă formațiune politică.Am dorit să vedem care sunt opiniile liderilor filialei județene față de această problemă, însă aceștia consideră că Ion Iliescu nu va părăsi

Urmăriri ca-n filme
Hunedoara (M.T.) - Hoții de fier vechi dau lovitură după lovitură. Nu există noapte în care polițiștii și agenții de pază să nu fie | alertați. Aproximativ 60 de persoane au fost „fugărite” de polițiști, marți spre miercuri noaptea, în zona OE 2 - Bluming. Aceștia se aflau la furat de fier vechi. Când au dat ■ cu ochi de plițiști au rupt-o la fugă. Au sărit gardul și spre ghinionul lor, au nimerit la o altă firmă, unde 12 dintre ei, ascunși prin șanțurile și basculantele din incinta firmei, au fost prinși. Au fost sancționați cu amen- I zi în valoare de 52,5 milioane lei și probabil astăzi sunt iar „la muncă”.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Crede# câ Uiescu va pleca din PSD?

a m înțeles că nu se Zlva retrage. Sunt încă foarte mulți membri PSD în concepția cărora plecarea lui Ion Iliescu din partid ar echivala cu pierderea popularității de care încă se mai bucură PSD-ul.
PoLIXENIA, 
Deva

Vin cărțile la sat!
mBNTEIOI
• Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran» vicepreședinte________________ 09,00-12,00

• Prefectura Județului Hunedoara:
Nu are program de audiențe____________________________

• Primăria Municipiului Deva:
loan Inișconi, viceprimar___________________ 08.00-10.00

• Primăria Municipiului Hunedoara:
Simion Jitian, viceprimar________ începând cu ora 09.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar Costel Cozac, adjunct al șefului Poliției
Municipiului Hunedoara____________________ 14.00-16.00

• Comandamentul de jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului 
pentru logistică:____________________________14.00-16.00

• Primăria Municipiului Orăștie:
losif Blaga, primar 10.00-11.00

Deva (R.I.) - Una dintre componentele Proiectului Pentru învățământul Rural prevede asigurarea accesului elevilor din mediul rural la materiale tipărite: cărți, atlase, albume, dicționare, enciclopedii, folosite ca materiale auxiliare.Până la această dată editurile au furnizat materialele educative și ele au ajuns la școli în proporție de 75%. „Până în august se primesc cărțile, care se vor distribui școlilor în două tranșe”, precizează Sorin Cercea, de la TTnîtatPSl .Tu doftor»n do Tmnln 

partidul, deci nu se pune problema să plece și alți membri.
„Eu rămân în PSD”Laurențiu Nistor, președintele executiv al PSD Hunedoara, ne-a spus că „dacă Ion Iliescu va pleca, atunci există posibilitatea să migreze și alți membri de partid, dar până acum nu au fost făcute asemenea declarații. Se va decide în următoarele săptămâni; până atunci va judeca problema. Eu, în mod sigur, voi rămâne în PSD chiar dacă domnul Iliescu pleacă”.
„Nu va pleca”Deputatul Cosmin Nicula, liderul TSD Hunedoara, e convins însă că Ion Iliescu nu va lua o decizie radicală. „Nu 

Ori cu el ori fără el, PSD-ul a pierdut din popularitate după decembrie 2004, dar asta nu se datorează lui Ion Iliescu, ci politicii de partid pe care membrii săi au promovat-o cât timp s- au aflat la guvernare.
Giurgiu, 
Deva

Va fi nevoit să plece. Partidul trebuie să se restructureze din temelii pentru a-și câștiga credibilitatea în ochii electoratului. Nimeni nu este responsabil pentru decăderea PSD ului decât propriii membri.
pELICIAN, 

Deva

Nu cred, intr-un partid ca PSD-ul, orice demisie este interpretabilă și interpretată și Iliescu nu are puterea de a mai aduna în jurul lui oameni pentru a-și crea un partid precum PSD-ul.

mentare a PIR. „Unele școli se folosesc de acest proiect pentru a-și iniția formarea unei biblioteci, cum este cazul școlii din Sânpetru, care își va continua proiectul pentru bibliotecă împreună cu un ONG”.Bugetul pentru cărți destinat fiecărei școli este calculat în funcție de numărul de e- levi: se acordă un fond de 200 de euro pentru fiecare școală la care se adaugă 4 euro pentru fiecare elev. Cei mai mulți bani au fost obținuți de Școala Generală din Ilia - care

Ova pleca! Dânsul nu a renunțat nici la funcția de președinte al grupului PSD din Senat, deci nu va părăsi nici partidul. Implicit, nu are cine și de ce să plece din PSD Hunedoara”, a afirmat el.
„Susțin conducerea”„Părerea mea este că, indiferent dacă domnul Ilies

Laurențiu Nistor Cosmin Nicula Simion

Anonim, 
Deva :

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Deva a acordat, ieri, flori, diplome și premii cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. (Foto: t Mânu)

Preșcolarii grupei mijlocii de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva, conduși de educatoarele Eugenia Bran și Maria Bălașa, au demonstrat prin poezii și cântece cât de multe au învățat în ultimul an școlar. Costumele, pe care copiii le- au schimbat în funcție de programul serbării, i-au încântat în aceeași măsură și pe părinți.
(Foto: Ina Jurcone)

cu va părăsi sau nu partidul, din filiala județeană a PSD Hunedoara nu va pleca nimeni. în ceea ce mă privește, poziția mea e fermă, deoarece eu susțin actuala conducere care a fost aleasă în mod democratic”, a precizat și Simion Mariș, președintele Ligii aleșilor locali ai PDS Hunedoara.

Nu se va retrage, deși ar trebui.Sunt destule persoane care nu doresc retragerea lui, deși pentru Iliescu cel mai bun lucru ar fi să se retragă cât timp încă mai este un nume în partid.
Gabriela, 
Deva

mailto:daniel.iarKU@informmedia.ro
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• Intransigență maximă. Jucătorii Adinei 
Ștefom și Marian Vlăiconi, de la AS Păclișa, 
care l-au agresat pe arbitrul Florin Anca 
Deva) la meciul dintre AS Păclișa și AS 

Sântămăria vor fi judecați, azi, de Comisia 
de Disciplină a AJF Hunedoara. Sperăm că 
sancțiunile dictate de membrii comisiei vor fi 
cele mai drastice cu putință. (C.M.)

• Concurs de gimnastică. Peste 60 de 
gimnaste din clasele de specialitate ale 
Colegiului Național Sportiv „Cetate" Deva 
vor participa, azi, începând cu ora 10.00, la 
„Cupa tlaselor I și II" la gimnastică artistică. 
Competiția este organizată de Asociația 
Județeană de Gimnastică în colaborare cu 
Direcția pentru Sport a Județului. (C.M.)

■ Cititorii sunt invitați 
să voteze cea mai fru
moasă sportivă și să 
câștige premii "tari".
ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Perioada de întrerupere a campionatului ne oferă posibilitatea de a vi le prezenta pe sportivele hune- dorene și într-o altă postură decât cea pe care o cunoașteți din „arena competițională”. Departamentele Sport și Marketing ale cotidianului nostru organizează concursul special „Miss Sport Cuvântul liber”, rezervat sportivelor legitimate la cluburi din județ, în cadrul căruia va fi desemnată 

cea mai frumoasă sportivă hunedoreancă, iar cititorii vor avea ocazia să câștige premii de milioane.
Modul de desfășurareConcursul se va desfășura în perioada 14 iunie - 15 iulie, în fiecare marți, joi și sâmbătă vom publica interviuri, ilustrate cu fotografii adecvate, cu sportivele invitate să participe la concurs.Veți afla ce pasiuni, ce vise sau ce întâmplări haioase au trăit handbalistele, gimnastele, practicantele aerobicului sau celelalte sportive invitate. Le vom întreba pe concurente ce ar face pentru o lume mai bună sau care este personajul politic favorit. După ce veți „descoperi”

□iana Oprea, Monica Roșu și Adina Mitrea invitate la Miss Sportsecretele participantelor și le veți „savura” look-ul în ținută „casual” sau în costum de baie, sunteți invitați să votați. Alăturat prezentării concurentelor vom publica un talon în baza căruia cititorii își pot exprima opțiunea, dând note de la unu la zece.
Premii atractivePrin însumarea notelor oferite de cititori vom stabili clasamentul concursului Miss 

Sport. Ocupantele primelor trei locuri în topul frumuseții vor primi premii constând în produse cosmetice, iar cea care va fi încoronată „Miss Sport Cuvântul liber” va fi recompensată cu un premiu surpriză. Cititorii care vor vota, trimițând minimum 8 dintre cele 12 taloane pe care le vom publica, vor putea câștiga prin tragere la sorți un telefon mobil și multe alte premii surpriză.
Patronul Jiului acuzat de
trafic de persoane

Petroșani (C.M.) - Patronul clubului Jiul, Alin Simota, a fost acuzat, ieri, de afaceriilegale, de consilierul județean PRM Costel

Alin Simotaachite 5.000 de

Gloria a rezistat doar 10 minute!
Avram. „Am informații că Simota face trafic cu persoane. El duce oameni la muncă în America și ia 50% din câștigul lor. Simota le impune salariaților să stea la firmele lui 5 ani, pe salarii mici, altfel ei trebuind să dolari. Când a promovat CFR Cluj în Divizia A, în detrimentul Jiului,imediat Simota a încheiat un contract cuCFR, în valoare de 10 milioane de euro”, a spus Avram. El a cerut instituțiilor abilitate să înceapă anchete în cazurile sesizate.

Acuzații respinseSimota a respins toate acuzațiile care i se aduc. “Nu duc oameni la lucru în America, pentru că abia găsesc angajați pentru firmele mele. Nu am nici un contract cu CFR. Nu știu dacă o să-l dau în judecată pe acuzator, deoarece am probleme mai importante. Dacă Avram vrea să-și facă publicitate pe seama mea și a clubului Jiul, îi transmit să ne lase în pace și să-și vadă de treburile lui”, a afirmat Alin Simota.

■ După un început mai 
timid, minerii din Ani
noasa s-au dezlănțuit și 
au marcat șase goluri.

Valentin Neagu

Orăștie - După felul cum a început meciul nimeni nu putea anticipa că se va termina cu un asemenea scor. Primele 10 minute partida a 
Gloria Geoagla - Minorul Aninoasa O-B (O-<)

Stadion „Dacia" Orăștie; Spectatori: aproximativ 30
0-1. (11): Lăcătuș punctează pe contraatac, .0-2 (20): Boyte înscrie după ce 
fotbaliștii din Geoagiu au ratat o bună ocazie; -0-3- (28): autogol Boanchiș; 
0,-4 (36): Boyte învinge portarul cu un șut bine plasat; 0-5 (50): Boyte recidi
vează din interiorul careului; 0-6 (92: Mișca, după mai multe ratări.
Gloria Geoagiu: Bodea, Boanchiș, Cinmbrudean (Bacrău M. min 80), Pop, 
Ardelean, Cornea, Bălan, (Ștefan min 13), (Oproiescu min 65), Morar, Dan, 
Beldeanu (Ivan min. 73) , Bacrău. Antrenor: Daniel Demeni.
Minerul Aninoasa: Lovas - Trestian, Năuiu, Niță, Lăcătuș (Berianu min 73), 
Boroș, Macavei, Bleogiu, Boyte, Mișca, Manolache (Elekeș min 80).

»

fost echilibrată, cu atacuri la ambele porți, iar cei care au înscris primii au fost chiar jucătorii din Geoagiu. Golul a fost însă anulat, pe motiv de ofsaid. A venit însă minutul 11, când, în urma unei combinații, minerii înscriu prin Lăcătuș. După gol fotbaliștii din Aninoasa pun stăpânire pe joc, iar în minutul 20 își măresc avantajul, prin golul marcat de Boyte, unul dintre cei mai buni jucători de pe
Unul dintre atacurile jucătorilor de la Minerul Aninoasateren. La poarta Gloriei presiunea este tot mai mare, așa că în minutul 28 a venit și un autogol, dintr-o inexactitate a lui Boanchiș. Prima repriză se inchie cu scorul de 4-0 pentru Minerul, printr-un gol marcat de același Boyte.A doua parte a jocului s-a 

desfășurat în aceeași notă de dominare a celor din Aninoasa, așa că, după numai cinci minute Boyte își înscrie în dreptul numelui al treilea gol, deci 5-0. La acest scor minerii încetinesc ritmul, dar vor mai înscrie o dată în prelungiri.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 25-a, 5-6 iunie: Me
talul Crișcior - Ponorul Vața 2-2; Victoria Călan - Minerul 
Teliuc 2-1; Minerul Uricani - Constructorul Hunedoara 3- 
0; Dacia Orăștie - Minerul Bărbăteni 4-0; Minerul Aninoasa 
- Retezatul Hațeg 2-0; CFR Marmosim - Gloria Geoagiu 10- 
1; Univ. Petroșani a stat.

Unii cu ocaziile, alții cu golurile

i

Clasamentul

i

1. Minerul Uricani 23 22 1 0 80-13 67
2. CFR Marmosim 23 17 1 5 78-18 52
3. Minerul Aninoasa 23 14 5 4 57-16 47
4. Retezatul Hațeg 23 15 1 7 42-27 46
5. Ponorul Vața 23 11 4 8 41-35 37
6. Dacia Orăștie 23 11 0 12 53-30 33
7. Minerul Bărbăteni 23 10 3 10 27-41 33
8. Constructorul Hd. 23 9 1 13 28-47 28
9. Minerul Teliuc 23 7 3 13 28-56 24
10. Univ. Petroșani 23 6 4 12 29-44 23
11. Victoria Călan 23 6 3 14 27-50 21
12. Metalul Crișcior 23 3 7 13 20-61 16
13. Gloria Geoagiu 23 1 T 21 12-84 4

■ Disputa echipelor 
simeriene a fost domi
nată de juniori, dar 
câștigată de seniori.

Simeria (C.M.) - Prin calificarea în semifinalele Cupei României, faza județeană, a ambelor echipe ale clubului, CFR Marmosim și-a asigurat prezența cu cel puțin una dintre formații în finala competiției. întâlnirea care a stabilit cine va avea onoranta misiune de a juca în ultimul act n-a fost una de conjunctură, întrucât conducerea clubului le-a cerut jucătorilor să uite că reprezintă același 

club și să demonstreze că merită locul în finală. în plus, pentru a fi total imparțial, antrenorul Ion Bădoi care se ocupă de pregătirea ambelor formații n-a stat pe banca tehnică, ci în tribune.
Juniori ineficiențiRepriza întâi a fost dominată de juniori care sunt lideri la zi a Campionatului Județean. CFR II a demonstrat că nu degeaba a eliminat până în această fază nume grele ale Diviziei D, jucând cu dezinvoltură și creându-și câteva bune ocazii. Din păcate, juniorii au fost trădați de lipsa de experiență 

și seniorii au deschis scorul, după un contraatac inițiat imediat după o mare ocazie a tinerilor.La două minute după primul gol, neatenția la marcaj a fost prompt speculată de cei care ocupă locul secund în clasamentul Diviziei D și avantajul echipei mai experimentate s-a mărit. Scenariul a fost similar și în repriza secundă. Ambițioșii tineri au făcut mari eforturi să înscrie, dar eficiența a fost tot în tabăra celor mai maturi care au mai punctat de două ori, demonstrând realitatea proverbului „cine n-are bătrâni să-și cumpere”.

Au marcat: 0-1, (min. 22): Bufa 
a șutat în dreapta portarului, 
după o pasă a lui A. Popovici; 
0-2 (min. 24): Buta a reluat cu 
capul centrarea lui Giurasa din 
lovitură liberă; 0-3 (min. 73): 
Buta l-a surprins cu un lob de 
la 24-25 de metri pe portarul 
Andrei; 0-4 (min. 78): A. Popovi
ci țintește plasa cu un șut de la 
16 metri, după o pasă a lui 
Saraol.
CFR II: Andrei - Lăcătuș, Istrate 
(68 Talpoș). Mariș, Jușcă - 
Mihăilă
Borlea 
Vladu). 
CFR I:
Saraol, CI. Popovici, Banc (46 
Ormenișan) - Giurasa, Moglan 
(cpt,),. Bolfoș ~ A. Popovici, 
Damian,

(cpt.), Bejan, Dămăcuș, 
- Furdean, Șoș (55

lancău - Mihăiescu,
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45% Reducere Economisește cu abonamentul
5

Cuvântul liber!

Abonează-te acum!
Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi) 3=

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 (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 față de prețul zilnic al ziarului.

'V

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

lună 
luni 
luni

1
3
6
12 luni

59.000 lei ( 5,9 lei 
169.000 lei (16,9 lei 
319.000 lei (31,9 lei 
599.000 lei (59,9 lei

noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi) 
noi) preț/ziar ab. 2.166 lei
noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi) 
noi) preț/ziar ab. 1.920 lei

(0,21 lei noi)

(0,19 lei noi)

Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

Numele

LocalitateaTelefon (opțional)

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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Xparte 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 dezvoltarea echipei In 

Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

distribuitori de presă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență în vânzări.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.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

t WHT Consiliul Local al
* Orașului Simeria
organizează licitație publică deschisă în vederea 
concesionării Pieței Agroalimentare Simeria.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei Orașului 
Simeria, în data de 11.07.2005, ora 10.00. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul Primăriei 
Orașului Simeria, str. A. Iancu, nr. 23, cam. 6. i»™?!

parte a unei corporații internaționale maas-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- Severln, 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.

SC CORA SA Hunedoara 
organirvază, în data d« 16.06. 
2005 ora 10.00, licitație publică 

în scopul vânzării
Complexului Comercial TOSCA 

din Hunedoara.
Informații si caietul de sarcini 

se pot obține la tal./fax: 
0254/712244,0721/247078, 
precum >i la punctul de lucru din 
Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49. 
In cazul neadjudecării licitația se 

va relua în fiecare
zi de joi, la ora 10.00. (M5g4)

Primăria Comunei
Bulzeștii de Sus 

organizează licitație publică în 
vederea concesionării pășunii 

comunale, în data de 21,06.2005,. 
ora 10.00.

Relații suplimentare 
latei. 682 631.

SC Universal 
Construct 
Prod SA
cu sediul in Dsvn, b-dul. 
Decebal, bl. 8, parter (fost 
sediu BANKCOOP), ANGA
JEAZĂ mecanici auto, tini
chigii și dosorvențl utilaje 
teraslere (autogredorlștl, 
buldozerlștl, excavatorlștl, 
șoferi categoriile C șl E etc.) 
pentru șantierele societății 
din Județ șl dințară.
^Informații suplimentare 
se pot obține la nr. da 
telefon 0741/183.021, la 
sediul societății (tel. 
232.229) șl in localitatea 
Băcla, Str. Principală, nr. 
256 (tel. 263.843). n««)

ANUNȚ 
PUBLICITAR

SC A&B EXPERT INSOLVENTA 
SRL, lichidator judiciar al

SC EUSEBIO COMSERVICE
SRL Nandru - în faliment, 
organizează licitație în data 
de 15,06.2005, ora 13, la 
sediul din Hunedoara, str. 

George Eenscu nr,. 16/3, în 
vederea vânzării a 2 mașini 
de cusut industriale marca 
Husqvarna, având motor 

electric de 0.44 kW. Bunurile 
pot fi vizualizate în localitatea 
Peștlșu Mare nr. 261. Prețul 
de începere a licitației este 
de 3,500.000 lel/buc. fără

TVA, înscrierile se fac până în 
data de 15.06.2005, ora 
12,00. Informații la tele

foanele 0254-748849, 0742- 
018488, 0788-521723,

hjWNT Primărie Orașului 
Simeria

scoate la vânzare prin LICITAȚIE PUBLICĂ 7 parcele 
de teren situat în Simeria Veche, identificat prin C.F. 
184/a, Simeria Veche, în suprafața totală 10.000 
mp, aflat în proprietatea privată a orașului Simeria. 
Prețul de pornire a licitației este de 3,6 euro/mp.
Licitația va avea loc la sediul Primăriei Simeria, în data de 
16.06.2005, ora 10.00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei 
Orașului Simeria, str. A. Iancu, nr. 23, cam. 6. 1247681
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CHF organizează licitație privind vânzarea imobilului 
situat în Simeria Veche, str. Troian, nr. 65, compus din casă 
cu 3 camere, bucătărie, baie, hol ți curte în suprafață de 149 

mp.
Licitația are loc în data de 15 iunie, ora 10.00, Io sediul 
Biroului Executorului Judecătoresc Benteu Aron, situat în 
Deva, str. Aurel Vlaicu.
Informații la tel. 231.223. 124437)

SC HYPERION SRL
Societate de Paza și Protecție

Selecționează în vederea 
angajârii AGENȚI DE PAZĂ 

Dosarele trebuie sa conțină următoarele docu
mente:
-CV
- copie a ultimului act de studiu
- cazier
- copie după certificatul de absolvire a 
cursurilor de agent de pază constituie un 
avantaj
- copie act de identitate 
Domiciliul stabil în Deva.
Dosarele se depun până în data de 
16.06.2005, ora 13.00, la sediul firmei din 
Deva, Str. Cernei, nr.33.
Informații la telefonul 0254/230.363. (2475?) 

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

SI MAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial 

Central

Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.550.

www.slmal.ro, almal@smart.ro

Mobilier de apartament,
Mobilier de birou, 

uși PORTA -----------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(24180)

'... "‘‘x Companie românească lider în producția
LaborMed farmaceutică, recrutează pentru divizia de 

distribuție națională:

Reprezentant comercial
Pentru: București, Hunedoara, Pitești, Sibiu,

Tg. Jiu, Tg. Mureș. Brașov

Cerințe minime:
a Absolvent studii superioare:
■ Experiență în distribuție;
■ Persoană dinamică rezistentă la stres;
■ Foarte bune abilități de comunicare și. negociere:
■ Cunoștințe de operare PC:
■ Disponibilitate la program prelungit:
■ Carnet de conducere - categoria B (vechime min 1 an).

Dacă doriți să vă alăturați unei echipe dinamice dmtr-o companie de 
renume. în condițiile unui pachet salariat moîivant. transmiteți CV la 
fax: 021/224.39.03 sau e-maif: recrutare@labormedpharma ro până 
la data de 17.06.2005.

Numai candidam selecționați vor fi contactați pentru interviu!

CASA DE ASIGURĂRI DE 
c a s hUNEDoaRa sănătate HUNEDOARA
Reguli de prescriere, eliberare și decontare a 

medicamentelor pentru copii și gravide
Ca urmare a prevederilor OUG nr. 38/2005 pentru modificarea ți completarea OUG nr. 
150/2005 privind organizarea ți funcționarea sistemului de asigurări de sănătate, pentru:
- toți copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt 
elevi, ucenici sau studenți ți dacă nu realizează venituri din muncă;
- femeile însărcinate sau lăuzele dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază 

minim brut pe țară.
începând cu data de 04.06.2005, se aplică următoarele reguli privind prescrierea, eliberarea ți 

decontarea medicamentelor în regim ambulatoriu, pe bază de prescripție medicală: 

1. Produsele medicamentoase care se eliberează pe bază de prescripție medicală ți care sunt 
cuprinse în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomen
clatorul medicamentelor de uz uman, aprobată prin HG nr. 235/2005 cu modificările ți 
completările ulterioare, vor fi decontate integral din FNUASS la nivelul prețului de referință. 
Celelalte DCI-uri din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman care nu sunt prevăzute în Listă, 
dar pentru care Ministerul Sănătății stabilește niveluri maxime de prețuri, vor fi decontate inte
gral din FNUASS la nivelul prețului de decontare. în acest caz, prețul de decontare este prețul cel 

mai mic corespunzător fiecărui DCI, pentru aceeați concentrație ți formă farmaceutică.

2. Produsele medicamentoase care se pot elibera fără prescripție medicală (denumite produse 
OTC) ți pentru care prețurile se stabilesc în mod liber vor fi decontate din FNUASS la nivelul 
prețului de decontare. Lista medicamentelor ți prețurile de decontare aferente se stabilesc prin 
Ordin al Ministrului Sănătății.

3. Indiferent de tipul de afecțiune (acută, subacută, cronică), aceste categorii de persoane bene
ficiază de prescripții medicale cu maxim 3 medicamente/prescripție.

4. Valoarea maximă acceptată/prescripție este de 3 milioane de lei la nivelul prețului de vânzare 
cu amănuntul, peste această valoare, medicul prescriptor va întocmi un referat de justificare 
atațat fișei pacientului.

5. Pentru copiii între 0 ți 12 luni nu se aplică plafonare valorică ți cantitativă pe prescripție.

6. Prescripțiile pentru afecțiuni cronice emise anterior datei de 04.06.2005 sunt valabile 30 de 

zile de la data emiterii ți vor fi eliberate ți decontate conform vechilor reglementări. (mzsi)
I

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
http://www.slmal.ro
mailto:almal@smart.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră cămin, suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină dus, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• cameră cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

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

Vând garsoniere (19)
• zona L Maniu, balcon închis, gresie, faianța, 
parchet Preț 650 mii., negociabil. Tel. 219470. 
(Multiprima)
• zona Dada, 25 mp, ocupabil imediat. Preț 480 
mii., negociabil. T el. 219470. (Multiprima)
• in Dorobanți, parter, balcon, termopan, par
chet laminat, gresie, faianță; ocupabilă imediat. 
Tel. 0745/411.449. (Agenția imObi I iară 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, contori- 
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 Nora).
• zona Dacia, etaj 2, contorizări, parchet, 
faianță, ocupabilă repede, preț 550 milioane lei, 
negtr’abil, tel. 0745/302200,232808,0723/251498. 
(Fiesta Nora)
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Laura Contra 0721 - 513 875
Mihaela Flore 0721 - 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

• 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 miUei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
,/21/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăsti, dec., mobilată, balcon închis, et. 
1,700 mii. lei. '235208,0721/744514. (Rocan 3000)

■ zona Mărâțti, vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă bună, dec., amenajată frumos, liberă, 
preț 695 mit, 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 Dada, et. 3, mobilată, contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)

• dec. gresie, faianță, zona Dacia, preț 450 
milioane kei, neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa 
Grande)

• neamenajată, zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)
• decomandată, suprafață foarte mare, gresie, 
faianță, geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată, 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. 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, scarăcu 
interfon, locuință bine întreținută. Decebal, preț 
695 mii. neg. Tel. 223400, 0720-387896, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• ultracentrală, balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele, com
plexului Romartaîn bloc cu 4 etaje. Decebal. Preț 
780 mil. ROL/78.000 RON. Tel. 230221,0740-914688, 
0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandată, balcon închis, conto
rizări, bine întreținută. Eminescu. Preț 490 mii. 
ROL/49.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 1, decomandată, centrală termică proprie, 
gresie, faianță balcon, parchet Dorobanți. Preț 
950 mil. ROL/95.000 RON. Tel. 223400,0741-084668, 
0720-370753. (Casa Betania)
• decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
lammate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convertor pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis),
■ contorizări, parchet, gresie, faianță ocupabilă 
imediat, zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

■ zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și fa
ianță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă centrală 30 mp, parchet, contorizări, preț 
650 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală dec., contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, preț 670 mii. lei, tel. 
0740/2107840. (Prima-lnvest)
• urgent, central, balcon închis, gresie, faianță 
contorizări + mobilă bucătărie, preț 620 mii. lei, 
tel. 215212. (Prima-lnvest)
• zona Dacia, dec., modificată gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală et. 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• 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 Flacăra, et. 9, convertor + boi Ier, 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. 
0724/379.3771 (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 si cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 

211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• in 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. Ier, 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-

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

• zona Crucea Rosie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat, et. 4, stare bună preț 800 mii. lei, nego
ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)
• b-dul H. Bălcescu, dec., 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență, 820 mii. (ei, 
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 și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada,. bloc cărămidă contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat, contorizări, preț 900 milioane lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Telefoane 235208,0724/620358. (Rocan 
3000)
• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona 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. DecebaL et. 3, decomandate, faianță 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 13 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. Aimatei, parter, contorizări, mobilat, 
parchet Preț 750 mii. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
■ decomandate, zona Zamfirescu, etaj bun, 
faianță, apometre, balcon. Preț 1 miliard lei. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandate, living, bucătărie, super ame
najat, parchet, greseie, faianță termopan, spo
turi etc. Preț: 1,16 miliarde lei. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• decomandate, zona Lido, etaj intermediar, 
bine amenajat contorizări. Preț: 1,2 miliarde lei, 
negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Măiățti, 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 mil. ROL/76.000 
RON. Tel. 0741-120722, ’ 0724-169303. (Casa 

Betania) •
• etaj 1, gresie, faianță, parchet laminat 
contorizări, modificări interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mil. ROL/64.000 RON. Tel. 223400,0742- 
005228,0720-387896. (Casa Betania)

Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!

■ 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 piață, etaj intermediar, decomandate, 56 
mp, contorizări, parchet, gresie, faianță balcon 
închis, preț 950 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 AND et. 3, semideco
mandate, balcon închis, apometre, gaz conto
rizat, un apartament pe care îl poți amenaja și 
modifica așa cum dorești tu, tel. 0745/302200, 
232808 (Fiesta Nora)

• zona Micro 15, et. intermediar, dec., balcon 
închis, centrală termică parchet nou, gresie, 
faianță rigips, spoturi, ușă metalică CT, 650 mii. 
lei, neg., tel. 0723/251498,232809. (Fiesta Nora)

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 Satir 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-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65,
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• zona loan Corvin, decomandate, contorizări,; 
termopan, parchet, gresie, faianță, rigips, 
spoturi, balcon închis, living mare, bucătărie 
mobilată frumos modificat și aranjat, preț 1,3 
miliarde lei, negociabil, tel. 0745/302200,0723/ 

251498. (Fiesta Nora)

• zona 1 Decembrie, etaj 2, semidecomandate,: 
st 50 mp, contorizări, parchet, faianță, balcon, 
închis, bine întreținut, preț 1,1 miliarde, neg., 
telefoane 0745/302200, 0723/251498, 232808. 
(Fiesta Nora)

• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări,
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag, Imob. Ella) i

• 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 0721-2686681 
(Ag. Imob. Ella)

• semidecomandate, zona Dacia, contorizări 
parchet, ocupabil imediat, preț foarte bun. TelJ 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în! 

balcon, living, apometre, repartitoare, termopan,j 
gresie, faianță, parchet, spoturi, supermodern, 
partial mobilat, merită văzut, 1,250 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella) j

ProV2010
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• tn Hunedoara, semldecomandate, gresie, 
faianță, cohtorizări, 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 Dorobanți, et 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră, preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag.Evrika)
• zona AL 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, gtesie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag.Evrika)

• zona Gojdu, decomandate, contorizări, par
chet, repartitoare, preț 830 mii. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl, 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• zona Scărișoara, semidecomandate, conto
rizări, preț 670 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• urgent, zonă bună, dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)

• dec, eL intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică, gresie, faianță, parchet, merită văzut. 
Preț 770 mii. lei, negociabil. Tel. 0745-666447. 
(Rubin's Home)

• Calea Zarandului, et. 6/7, decomandate, 
superamenajat, terasă mare+balcon, totul 
termopan. Preț 1,350 mid. lei, negociabil. Tel, 
0740-232043. (Rubin's Home)
• zona Bălcescu, decomandate, contorizări, nu 
este amenajat. Preț 550 milioane lei. Tel. 0745- 
666447. (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 înalt, amenajări 
interioare, centrală termică, preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică, preț 820 mii, lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Cantină, etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță, ușă metalică, instalații noi, 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0724/379.377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Gării, parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică, bun de privatizare, preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 

Expert Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)
• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună, boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona gării, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală, mo-. 
bilier la comandă, gresie, faianță, instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. Telefoane 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• zona Bucegi, etaj 2, centrală, 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucegi, fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Teatru, decomandate, centrală, 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică, 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 5/1, et. 1, centrală, amenajat, 720 
mii., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara) ,
• zona Artima, et. 3, ușă nouă, 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)
• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• zonă Mțtită, plata imediat, tel. 215212 (Prima- 
Invest)

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, 
Q722/624091. (Casa 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 iei, 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, «t 2, ocupabil imediat, apometre, gaz 
2 focuri, parchet nou, preț 720 mii. lei, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• decomandata, 90 mp, balcon mare închis, 
zona Imp. Traian, boxă, garaj, parchet, gresie, 
faianță preț 46.000 euro, negociabil, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)

• zona Bălcescu, urgent, semidecomandate, et. 
Intermediar, bloc cărămidă modificat, preț 770 
mii. lei, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)

• zona piață bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

• zonă centrală l. Creangă amenajat centrală 
termică, ocupabil imediat, preț 1,4 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)
• zonă ultracentrală 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 ultracentrală superamenajat CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat, preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• semidecomandate, bloc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 650 mii. lei.
Tel. 228540,0745-653531, (Ag. Imob. Ella)

• decomandate, zonă centrală, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41,000 euro, neg. Tele
foane 228540, 0722-566938, 0721-268668. (Ag. 
Imob. Ella)
o decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 1J mid. 
lei. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)
• zona Creangă 3 băi, balcon, gresie, faianță 
parchet, interfon, preț 45.000 euro. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)

o 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. (Multiprima)

• zonă centrală et. 3, contorizări, gresie-*- 
faianță centrală termică balcon. Preț 40000 
euro. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)

• zona Dada, semidecomandate, gresie-*- 
faianță, contorizări, bloc de cărămidă Preț 850 
mii. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. Ro
manilor, bl, 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• apartament In vilă 2 bucătării, 2 băi, 3 
balcoane, parchet centrală termică st 100*mp, 
zonă liniștită. Preț 2,1 mid. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg, Tel. 223400,0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. 
RO L/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)
• vând apartament 3 camere, zona Al. Neptun, 
parter, decomandate, amenajat, centrală 
termică parchet, 2 băi, boxă, bucătărie modi
ficată Preț 1,430 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0740-232043. (Rubin’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 Fabricii de Tricotaje, centrală, 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

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

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

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

• Mihai VMeazuL modificat bin 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 Traian, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

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

• decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT, 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)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• in 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, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg,, 
tel. 0726/826624, (Temporis)
• zona 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 Emlnescu,.decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et, 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță bucătărie modificată vedere în 2 
părți, zonă liniștită preț 57.000 euro negociabil. 
Tel. 0723/251498,0745/302200, (Fiesta Nora)
• zona M. Eminescu, gresie, faianță parchet, 2 
balcoane centrală termică. Preț 55.000 euro, 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)

• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 mid. lei, 
negociabil. Tel. 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă supăramenalat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• dscomandate, 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 Udo, dec., 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi,
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zona DorobanțL 85 mp, contorizări, gresie, 
faianță, parchet, termopan, mobilat frumos, 
boxă, 2 balcoane, 2 băi, preț 46.000 euro, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona bduL Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet, ocupabil imediat, preț 1,6 
miliarde lei,negociabil.Telefon0745/253662, (Ag. 
Evrika)
• docomandat», 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 Docebal, 2 băi, 3 balcoane hol central 
amenajat modern, centrală termică preț 46.000 
euro. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
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+faianță 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 URacukă et 3, decomandate, greș ie + 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)
• blocurile MlntM, et. 3, decomandate, 2 băl, 
contorizări. Preț 45000 euro, negociabil. Tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• Micro V, centrală, decomandate, 920 mil. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Dunărea, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0741/130.43R (Profil Expert Hune
doara)

Vând case, vile (13)
• oferim spre vânzare case în Deva și împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)

• str. Aurel Vlaicu, 3 camere, bucătărie, baie, st 
1000 mp. Preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401. (Rubin’s Home)
• zona D. Cantemir, 4 camere, centrală termică 
110 mp, construcție 2002,1250 mp, terasă beci, 
curte betonată grădină posibilitate de extindere 
și mansardăre, canalizare. Preț 7.5000 euro, 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren
- 500 mp, ideală pentru sediu de firmă Preț: 2,6 
miliarde lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

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

operator 
calculator

Condiții:• cunoștințe PC (Word, Excel)• cunoștințe minime de contabilitate• dinamism și seriozitate• abilități de comunicare
Oferim:• salariu atractiv și bonuri de masă• posibilități de training• un loc de muncă modern și sigur'• atmosferă deschisă alături de un colectiv tânărDacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile dumneavoastră până la data de 17 iunie 2005, ora 12.00. Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.
CV-urile se vor aduce la sediul redacției din 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A sau se vor 
trimite prin fax: 218.061, sau prin e-mail: 
laura.contra@informmedia.ro.
Persoană de contact: Laura Contra.
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.cohtra@informmedia.ro

• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Liceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mimason)
o zonă centrală 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, preț 1,5 
miliarde lei, telefon 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi, pentru demolat, curte, grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• In Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet construcție din cărămidă, curte, 
grădină st 650 mp, preț 1,8 miliarde 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. (Ag. Imob. Ella)
• zona CNzW, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zona caninii vechi, pretabllă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• treicanMfăanaxt,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 său Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

Vând case la țară (17)
• casă In Leșnlc, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• toarte urgent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+oaie, terasă acoperită apă curentă 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 1,35 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta
ment plus diferență în Deva sau Hunedoara. 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004, 2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă, fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată, preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)

• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină 600 
mii., neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• 2 case, zona Sarmizegetusa. una cu 2 camere, 
hol, beci, grădină 12 ari, preț 600 mii. 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 ZăvoL st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• parcele de teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse intre 500-1.000 mp, 
front stradal 24 m, utilități, 20 €/mp. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

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

• 900 mp teren intravilan, vizavi de Biserica 
Baptistă pe DN 7, lângă spălătoria auto. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ultracentral pt sediu firmă Preț 30000 euro, 
negociabil. Tel. 0254-234401. (Rubin's Home)

• zonaUceul de Construcții, st 1500 mp. Preț 20 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254-234401. (Rubin's 
Home)
• Intravilan, zona 22 Decembrie, st 3300 mp, fs 
50 m, acces tir, toate facilitățile, bun pentru orice 
activitate. Preț 23 euro/mp, negociabil. Tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona Depozitelor, 6700 mp, front la două străzi, 
toate utilitățile. Preț 15 euro/mp, negociabil. Tel. 
219470. (Multiprima)

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

• oferim epre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• la Intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă se vinde și parcelat, acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii, lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag.lmob. 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 km 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, it 4000 mp, front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcela. Teren situat 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tele
foane 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)

• Intravilan st 5700 mp. la D.N. 7 situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm. front stradal 35 metri, 
toate utilitățile. Teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0740-914688, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• Intravilan, st 1500 mp. Front stradal 25 metri, 
apă gaz, curent electric, ideal pt. hală producție, 
desfacere. Depozitelor. Preț 40 euro/mp. neg. 
Telefoane: 223400, 0724-169303, 0740-914688. 
(Casa Betania)
• Intravilan, st 9.000 mp, front stradal 25 metri, la 
D.N. 7, între Sintandrei și Sîntuhalm. Preț 25 
euro/mp. Tel. 223400,0724-169303,0742-005228. 
(Casa Betania)

• Intravilan, st 2160, front stradal 50 metri, la 
intrarea în Deva dinspre Simeria. Preț 25 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betania)

• str. Horea, 240 mp, front stradal 16 ml, toate 
facilitățile, deosebit pentru garaje sau sediu 
firmă Preț45 euro/mp, sau schimb cu teren mai 
mare pentru casă Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)

• zona Clndș, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• construcție casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpâr teren (22)
• 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 modem 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)

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

Alte imobile (27)
• se vinde fermă zootehnică teren aferent 5 ha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic, 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, preț 5.5 mid. lei. Telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• temă lângă Hațeg, cu5ha de teren,dincarel 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat. garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. 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, 
centrală termică 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 în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag.Evrika)

e 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 în regim hotelier, cu baie, 
în Deva, 700.000/zi, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• 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=50 mp minim, pentru ma
gazin electrocasnice, amenajat sau neamenajat, 
pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum 10 
euro/mp/lună. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)

• ST45 mp, zonaTeatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică, termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
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Vând ap. 2 camere (03)

• bloc cărămidă, fără îmbunătățiri, contorizări, 
etaj 3, preț 950 milioane lei, negociabil. Tel. 
213469.0723/011655.
• cartier Dada, bl. 31, preț 750 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 224182,0723/499284.
• central, Hunedoara, etaj 1, centrală termică 
nouă, balcon mare închis, ușă metalică, gresie, 
faianță, parchet, instalații noi, ocupabii imediat, 
720 milioane lei. Tel. 0722/972981,0741/077821.

• decomandate, bucătărie mare, parchet, 
gresie, faianță, baie cu geam, balcon mare în
chis, apometre, gaz contorizat 2 focuri, I. Corvin, 
bl. N/25, preț 34.000 euro, negociabil, tel. 220025.

• decomandate, centrală termică, etaj interme
diar, zona Bălcescu, preț 820 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0724/000903.
• decomandate, Deva, zona Zamfirescu, etaj 1, 
balcon mare închis, parchet, conto ri zări, preț 860 
milioane lei, negociabil. Tel. 0726/710903.

• parter, str. Eminescu, amenajat, pentru locuit 
sau spațiu comercial, preț 20.900 euro. Tel. 
0723/335189.
• semidecomandate, faianță și gresie în baie și 
în bucătărie, zona Dacia, preț 620 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0741/154401.
• vând apartamente și case, la cele mai mici 
prețuri, de la 350 milioane lei. Tel. 0721/521378.
■ decomandate, balcon, zona Mărăști, etaj 4, 
izolat, termopane, amenajări, preț 30,000 euro. 
Tel. 0745/367893.
• zona Scărișoara, semidecomandate, conto- 
rizări, bucătărie cu cămară, camere cu linoleum, 
baie cu geam, balcon, preț 650 milioane lei. Tel. 
224296,0788/361782.

• vând sau schimb garsonieră mobilată și 
utilată, centrală termică, gresie, parchet, 
lambriuri, în Simeria, zonă centrală cu aparta
ment 2 camere plus diferență. Tel. 0746/940626, 
0745/343093.
• vând/sdiimb garsonieră în Simeria cu aparta
ment 2 camere, preț 13.500 euro, negociabil. Tel. 
0745/343093.

Vând terenuri (21)

Comemorări (76)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• cartier Dada sau adiacent, etaj intermediar, 
cu balcon, ofer 22 ■ 24.000 euro, nu necesită 
îmbunătățiri deosebite și teren intravilan zona 
Deva ■ Simeria. Tel. 0720/437889.

• Deva, zona Zăvoi, 850 mp, lângă casa galbenă, 
25 euro/mp, gaz, curent, apă canalizare, nego
ciabil. Tel. 213469,0723/011655.

• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă, 
canalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 95 
milioane lei. Informații Leșnic, nr. 122, tel. 
0744/568995.
• Intravilan, cu pomi fructiferi, 87 ari, lângă 
Primăria Berthelot, împrejmuit, la 5 km de Hațeg, 
la asfalt. Tel. 770687.
• Intravilan, Deva, 700 mp, str. N. Tonitza, utilități 
în zonă preț 15 euro/mp. Tel. 218399, 
0720/348089.
■ intravilan, In Băcla, vizavi de Sprtex, 3800 mp, 
preț 3 euro/mp, facilități apă, curent, gaz, 
canalizare. Tel. 0742/388452.
• intravilan, în Simeria, zona Marmura, 15 ari, 
acces la curent, apă și gaz, preț 10 euro/mp. Tel. 
0745/343093.
• 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.
• intravilan, Vețel. 18 ari, lângă DN 7. Tel. 237823. 
0740/031532.
• 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 ap. 3 camere (05) Vând locuri de veci (23)

Decese (75)

MICĂ PUBLICITATE /11

Se împlinesc 2 ani de când ne-am despărțit de bunul nostru sot, tată și bunic, om de aleasă omenie
învățător URS DIONISIE (1925 - 2003)din Lăpugiu de Sus,

Familia

Familiile Jula și Băneasă mulțumesc tuturor rudelor, prietenilor, cunoscutilor și colegilor din Romtelecom pentru sprijinul acordat în greaua încercare pricinuită de trecerea în neființă a celui care a fost
ing. JULA CIPRIAN

• vând electromotor Raba, stare perfectă preț 
negociabil. Tel. 227942,0722/664066.

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.

• închiriez garaj pe termen lung, zonă centrală 
Tel. 215202, între orele 17-22.

Mobilier și interioare (47)

• vând calculator Intel Pentium 4,2 GHz, Hard 
Disk 40 GB, Iomega Zip 100 disk drive, ATI Tech
nologies Inc Rage 128 Pro Ultra GL AGGP display 
adaptor, CD ROM Liteon 52 x, flopy disk, placa 
de rețea 3 cometherlink x L10/100 PCI, usb, 256 
Ram, preț superconvenabil. Tel. 0721/553868.
• vând Imprimantă HP Deskjet 990 CXI profe
sional series color, double side, viteză 12 PPM, 
rezoluție maximă 1200 dpi, usb, preț superavan
tajos. Tel. 0721/553868.

Materiale de construcții (53)1

• bdut Decebal Deva, zona centrului civic, deco
mandate, hol central, 2 băi, 2 balcoane, 
amenajări interioare, centrală termică, 
termopane, preț 42.000 euro, negociabil. Tel. 
0720/437889.
• decomandate, 2 băi, 3 balcoane, bucătărie 
mare cu gresie și faianță moderne, centrală 
termică, parchet stejar, etaj 2, zona Decebal, 
liber, preț 1,450 mid. lei. Tel. 0745/159573.
• decomandate,2 băi, balcon închis, termopan. 
modernizat, 70 mp, etaj 3, zonă ultracentrală, 
Deva, preț 1,55 mid. lei, negociabil. Tel. 
0745/266071.
• decomandate, 2 balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă 
centrală, preț negociabil. Tel. 228615.

• decomandate, etaj 1,2 balcoane închise, 2 băi, 
parchet, centrală termică, ușă metalică, pivniță, 
Mărăști, preț negociabil. Tel. 0744/522466.
• decomandate, S 94 mp, etaj intermediar, Bdul 
22 Decembrie, Deva, preț 1,5 mid. lei. Tel. 
0743/384022.
• etaj intermedțar, central, preț negociabil, la 
fața locului. Tel.0725/593019,0720/598689.
• urgent, ocazie, etaj 3 din 4, bloc de cărămidă, 
multiple îmbunătățiri, centrală termică, zona 
piață, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0745/888619.

• zona I. Creangă, decomandate, contorizări. 
parchet. 2 băi, balcon, interfon, preț 43.000 euro. 
Tel. 224296,0788/361782.

• vând loc de veci, amenajat, în cimitirul din str.
Eminescu, preț negociabil. Tel. 215264,240854.

Vând spații comerciale (25)
• amenajat ca ABC, suprafață 20 mp, Al. Teilor. 
Informații la tel. 219961, între orele 19 ■ 22.

• vând avantajos și în stare perfectă 4 uși inte
rior, una ușă cu geam balcon dublă 2 geamuri 
duble, 2 apometre apă caldă Tel. 212242,213998.

• vând convenabil canapea extensibilă de 2 per
soane, birou, masă extensibilă de sufragerie, 6 
scaune tapițate, mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța), combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084, 0742/939993, 
0724/643045.
• vând convenabil masă panel de sufragerie, 
extensibilă 0,7 x 1,0 m, și 4 scaune tapițate, toate 
culoare maro închis, în stare perfectă. Tel. 
220025.
• vând convenabil masă panel furnir nuc 0,8 x 
0,8 m și 4 tabureți rotunzi, toate stare perfectă. 
Tel. 220025.
• vând ader de hol din fier forjat, foarte frumos, 
preț 800.000 lei, negociabil. Tel. 220025.
• vând mobilă 4 corpuri, stare bună preț 4 
milioane lei și colțar „Clio”, stare foarte bună 
preț 9 milioane lei. Tel. 0254/211363,0727/718081.

• SC Deselor SA Deva cu sediul lângă 
Macon vinde ia prețuri aii active, moiertai 
lemnos pentru construcții, In stare uscată 
sau verde. Execută transportul la benefi
ciar. intonnan suplimentare, unic, intre 
orele 7 ■ 1530,' la teL 0254/231070,

• SC Vyctorian SRL produce si vinde BCU 
(similar BCA, tehnologie Italia), la prețul de 
2400,000 mc (TVA Indus), Hațeg, sir. M. 
Kogălnlceanu, nr. 7, fostul CLF, tel. 
0254/770855,0723/350600.

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

Electrocasnice (56)

Vând alte imobile (27) Televizoare (48)

Vând ap. 4 camere (07)
• bucătărie: faianță, gresie, baie: faianță, gresie, 
centrală termică zona Miorița. Tel. 0741/154401.
• Liliacului, etaj 2, decomandate, contorizări, 
repartitoare, 2 băi, 2 balcoane, o cameră cu 
parchet, hol mărit, bucătărie mare, interfon, preț 
1,450 mid, lei. Tel. 224296,0788/361782.

Vând case, vile (13)
» schimb casă și grădină, 3230 mp, în Simeria, 
cu garsonieră plus diferență, etaj 1, în Deva sau 
Simeria, zonă frumoasă. Tel. 0743/426476, orele 
12 ■ 16.

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

Vând case la țară (17)
• 3 camere, hol mare, bucătărie, șură, grajd, 
beci, fântână în curte, grădină în spate, total 30 
ari, Păclișa 37. Tel. 775763.
• 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, coridor, 
fântână curte, grădină, 1500 mp, cu pomi fruc
tiferi, în Dobra, Str. Gării 6, preț 900 milioane lei. 
Tel. 212406,283132.

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

0723/631756.

• casă (vilă) Șoimuș, apă, gaze, 4 camere, 
bucătărie mare, garaj, 2 beciuri, anexe, grădină 
baltă cu pește, preț negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959.
• casă cu grădină și dependințe, în satul 
Barbura, comuna Băița, preț 450 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0746/993486, după ora 17.

• casă si teren 10 ha, în localitatea Muncel. Tel. 
237823,0740/031532.
• casă, curte mare și dependințe în Strei ■ Călan. 
Tel. 0254/732220.
• intravilan în Hărâu, 60 ari, 2 camere de vară 
curent electric, pivniță pomi, vie și fântână Tel. 
260358.
• vând casă cu anexe gospodărești, în Turdaș, 
nr. 182. Tel. 0721/035361.

Vând garsoniere (19)
• cartier Dacia, bl. 4, etaj 1, contorizări, ocu- 
pabilă imediat. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
230592,0723/807419.
• cartier Dada, parter, contorizări, repartitoare, 
parchet laminat, gresie, faianță ocupabilă 
imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 0745/356077, 
220579.
• decomandate, confort I, bdul. Decebal, bl. 15, 
peste 35 mp, ocupabilă imediat Telefon 
0743/985871.
• decomandate, etaj 2, Progresului, îmbu
nătățiri, eventual mobilă, contorizări, gigaca- 
lorim’etru, bloc de cărămidă balcon, preț 650 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/582117, 
0723/608733.

• decomandate, suprafață peste 35 mp, 
ocupabilă imediat, bl. 15. Tel. 0743/985871.

• Deva, Decebal, etaj 8/10, decomandate, 
contorizări, repartitoare, parchet, 35 mp, preț 
negociabil. Tel. 224296.0788/361782.

• vând două chioșcuri alăturate, din aluminiu, 
amplasate în piața Micro 2. Orăștie, cu vad 
comercial bun. Tel. 0744/597783.

(mobile chirii (29)

• 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.

• vând convenabil tv color Blaupunkt, video
recorder Sharp și amplificator Technics. Tel. 
0745/253413,218234 orele 20 - 22.
• vând tv color stereo cu TXT și telecomandă 
sistem home cinema, 120 W, linie audio Technics 
cu telecomandă combină muzicală și boxe noi 
200 W. Tel. 711063.

• vând tv Goldstar, diagonala 37 cm, preț 25 
milioane lei, tv Samsung, diagonala 51 cm, preț 
55 milioane lei. Tel. 0722/161644.

• vând congelator Arctic, stare foarte bunăTel. 
221431, seara.
• vând lustră plafon, 3 brațe, completă și 2 
aplice de perete, toate 800.000 lei. Telefon 
220025.
• vând mașină de spălat automată, tip Cugir, în 
stare bună de funcționare, preț 1.500.000 lei, 
negociabil. Tel. 225024.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

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

• închiriez casă de vacanță in stațiunea 
Geoagiu-Băi, preț convenabil. Tel. 241044, după 
ora 17.
• închiriez spațiu comercial, în Hațeg, central, 
piața Bucura Str. Progresului 1, lângă Casa de 
Cultură, suprafața 75 mp, 2 vitrine, ocupabii 
imediat Tel. 770735,770367,0722/876141.

• vând fân de grădină cosit și necosit, la 3 km 
de Hunedoara. Tel. 0723/005657.
• vând pavilion cu 25 familii albine, preț conve
nabil, Hațeg. Tel. 770259.
• vând porcușori de Guineea, diferite mărimi, 
preț bun. Tel. 0744/546801,0254/712274.
• vând vacă bună de lapte, cu vițel. Relații la tel. 
0726/457625.

Auto românești (36)

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

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

Ițele (61)

Soția Luminița Dorina, fiica Aida, fiul Dănuț și nora Mihaela anunță cu durere încetarea din viață, după o lungă și grea suferință, a celui care a fost dragul lor
dr. GALU DAN IOANCorpul neînsuflețit se află depus la Capela Catolică din str. Eminescu, Deva. înmormântarea va avea loc azi, 9 iunie 2005, ora 14. Nu te vom uita niciodată! Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace!

Personalul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1 Deva este alături de doamna dir. Crișan Titiana în aceste momente grele pricinuite de trecerea în neființă a tatălui său
TITEL VALERIUDumnezeu să-l odihnească în pace.

Solicitări servicii (71)
• caut urgent femele pentru îngrijirea unei fetițe 
de 1,5 ani, la domiciliu, în Deva. Telefon

• angajăm In condiții avantajoase ajutor 
bucătar, informații la tel. 0788/040492, 
0788/394795.

0723/673209.

Prestări servicii (72)
• angajăm ospătari, barman, ajutor de bu
cătar pentru restaurant • bar. Informații tel. 
0721/450641 sau 0726/879589. Asigurăm 
carte de muncă.

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

• reflexoterapeut execută masaj refle- 
xogen, la domiciliul clientului, pentru 
tratarea afecțiunilor: slnuzită, circulație 
sanguină, diabet, digestie, tiroidă, nutriție, 
ginecologice, anexite, spondiloză, lombo- 
sciatică. Tel. 0722/756092.

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

• Pensionari pentru distribuție mesaje 
publicitare, în regim de colaborare, în 
orașul Deva, program flexibil. Salariu moti- 
vant. Trimiteți scrisoare la: SC Prietenii 
Cărții SRL, CP 83 ■ 37 București.

• cumpăr Dada Solenza Diesel, puțin rulată 
unic proprietar, preț la vedere. Tel. 0723/335189.
• vând Aro 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 1980, taxe la zi, motor 
recent făcut, stare foarte bună preț 24 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0727/865372.

• vând Dada 1310 break, af 1989, adusă din 
Ungaria, preț negociabil, stare foarte bună Tel. 
227942,0722/664066.
• vând Dada 1310 TX, af 1986, preț 36 milioane 
lei, negociabil, motor de cositoare Carpatina, 
preț 6 milioane lei, parchet fag, diferite dimen
siuni, 20 mp, negociabil, tel. 224565.
• vând Dada 1310, af 1983, stare bună, preț 
negociabil. Tel. 0727/773142.
• vând Dada 1310, af 1990, vt 2006, negociabil. 
Chimindia, nr. 110.
• vând Super Nova model Confort, af 2002, 
vopsea originală din fabrică, metalizat. Tel. 
0745/789789.
• vând Dacia 1300, af 1978, stare perfectă de 
funcționare, motor af 1987, RT, asigurare, preț 16 
milioane lei negociabil sau variante. Tel. 
0726/705460.
• 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.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon Nokia 3410 la cutie, preț 1,5 
milioane lei. Tel: 0722/161644.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• 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.

• SC Optlmedla SRL execută industrial 
tâmplărie pvc și geam termopan cu argon 
de cea mal 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. Eminescu, BL C80, teL 0254/232969, 
0724/575023; Hunedoara, lipscani, nr. 3, teL 
0254/718314,0723/025015.

• 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.

Auto străine (37)
• vând Ford Tranzit, af 2000,2,5 TDI. preț 6950 
euro. Tel. 0740/870674,0723/339248.
• vând Ford Mondeo, af 1996, stare perfectă 
Orăștie. Tel. 0740/028481.
• vând Opel Kadett Caravan plus una rezervă 
motor Diesel 1,6, preț 2800 euro, af 1987. Tel. 
0724/705998.

Microbuze. Dube (38)
• vând microbuz MazdaE2200,11 locuri,af 1988. 
preț negociabil, Deva str. Imp. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.
• vând urgent microbuz Mercedes 413, trans
port persoane, preț negociabil. Tel. 0744/261327.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând motoare trifazice 13 kW, 15 kW, 3000 
rotații/min., preț negociabil. Tel. 0722/314123.

• vând tractor U 650 M, plug PP3, grapă cu 
discuri GD 3,2. Informații la tel. 0744/200334.

Moto-velo (41)
• vând blddetă 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 și 
jantă de dimensiunile 975/18, cutie viteze și un 
electromotor, ambele Dacia. Telefon 221431, 
seara
• vând cârlig remorcă Iveco și banzig vertical 
german la prețuri foarte avantajoase. Tel. 
0722/314123.

• vând imprimantă HP Hewlet Packard Laserjet 
1100 toner cartdrige C4092A, viteză 8 PPM, 
rezoluție maximă 600 dpi, preț avantajos. Tel. 
0721/553868.
• vând sau închiriez copiator Sharp SF 2218 
aproape nou la preț superavantajos, aparate 
foto digitale marca Olimpus, Fuji Film, Mustec cu 
card, memorie și cablu, preț foarte mic. Tel. 
0721/553868.
• vând computer Fujitsu Siemens Intel Pentium 
4,1,70 GHz, 256 MB RAM (SD RAM), hard disk 60 
Gb, Nvidia Gefdrce 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 curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.
• vând ceas de mână elvețian Longiness. cu aur 
electroplacat, stare perfectă de funcționare, 
preț 170 euro, negociabil. Telefoane 212272, 
0723/732560.

• 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.

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

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

• confecționez huse pentru Logan, Solenza, 
Cielo, Renault Clio, Megan, Scenic, Twingo, Opel 
Astra 17 TDI, Deva, Micul Dal las,Str. Florilor, nr. 1, 
tel. 0727/756681.

• execut mobilier la comandă din pal mela- 
minat. Tel. 213459.
• executăm lucrări de construcții și instalații. 
Relații latei. 0741/196562.

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

Matrimoniale (69) Oferte locuri de muncă (74)
• tânăr necăsătorit doresc cunoștință cu dom
nișoare pentru prietenie, orice vârstă. Tel. 

0723/176701.

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

• 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.

EVIDENT! AZĂ-TE!
f

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat 
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• chioșcul de ziare de iângâ 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul do ziare de lângă 
Alimentar^ Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - FMlul Decebal.

TEXT PRIMA APARIȚIE...... /... .

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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PE SCURT

• Acord SUA și Franța au semnat un acord 
ce permite navetei spațiale Discovery să 
aterizeze în sudul Franței dacă are probleme 
și nu poate ajunge pe orbită în minutele 
imediat următoare lansării din Florida.

• Fără victime Un cutremur de 5,8 grade 
pe scara Richter s-a produs, miercuri 
dimineața, la nord de insula indoneziana 
Sumatra, fără a fi semnalate victime sau 
pagube materiale.

Deșeuri de pe Everest
■ Voluntari chinezi au 
adunat în zece zile zece 
tone de deșeuri de pe 
versanții vârfului.

Beijing (MF) - Echipa de voluntari chinezi formată din 33 de persoane, care s-a întors deja la Beijing, a urcat până
Și-a pierdut controlul

New York (MF) - Actorul Russell Crowe, arestat la începutul săptămânii pentru agresarea unui angajat al hotelului unde stătea, regretă că și-a pierdut controlul dar neagă că ar fi agresat vreun angajat, a informat agentul său de presă.Varianta prezentată de Robin Baum, agentul de presă al actorului, este diferită. „După ce a cerut de mai multe ori la recepție să i se înlocuiască telefonul defect din camera de hotel și i s-a răspuns cu insolență, Crowe a adus personal telefonul la recepție în speranța de a rezova situația. A existat un schimb verbal și el sfârșit prin a arunca cu telefonul în perete. Regretă că și-a pierdut firea, dar nu a agresat nici un moment pe nimeni de la hotel”, a declarat Baum.

Voluntarii strâng deșeuri
(Foto: FAN)

la altitudinea de opt mii de metri pentru a curăța cel mai înalt vârf muntos din lume. Ei au strâns 400 de saci cu sticle de plastic goale, rezervoare de oxigen folosite, corturi și chiar mucuri de țigară, a precizat agenția de știri China Nouă.Operațiunea de curățare a fost întreprinsă deoarece flacăra olimpică va fi dusă pe Everest înainte de jocurile de la Beijing, din august 2008.Anul trecut, o altă echipă a adunat opt tone de deșeuri de pe Everest.începând din 1953, în jur de 1.600 de persoane au ajuns pe vârful Everest, care are o altitudine de 8.848 de metri. Aceste expediții au lăsat în urmă o cantitate totală de deșeufi estimată la 615 tone.
A murit Anne Bancroft

IncendiuLisabona (MF) - Mai mult de 200 de pompieri portughezi și un singur elicopter cu apă au încercat să stingă, marți, un incendiu de proporții care a izbucnit într-o pădure din apropiere de o- rașul Alhada (centru), în condițiile secetei grave cu care se confruntă Portugalia.Incendiul, a cărui origine nu a fost determinată, a provocat închiderea temporară a autostrăzii învecinate.„Este un infern, scânteile sar peste tot”, a spus un localnic. Alhada este situat la 200 de kilometri nord de capitală.

Brad Pîtt (Foto: EPA)

Pitt neagă
Los Angeles (MF) - 
Brad Pitt a negat că 
Angelina Jolie ar fi 
cauza pentru care s-a 
despărțit de soția lui, 
Jennifer Aniston. în- 
tr-un interviu cu ve
deta TV americană 
Diane Sawyer, Pitt a 
fost întrebat deschis 
dacă Angelina Jolie 
i-a destrămat căsni
cia, iar răspunsul lui a 
fost categoric: „Nu". 
Potrivit The Sun, Pitt 
nu și-a întrerupt con
tactele cu fosta lui 
soție. Actorul a mai 
spus că a început 
„un capitol nou" în 
viața lui.

■ Actrița a încetat din 
viață luni într-un spital 
din New York, la vârsta 
de 73 ani.

New York (MF) - Actrița a- mericană Anne Bancroft a încetat din viață. A murit la un spital din New York, unde era îngrijită pentru cancer uterin. Născută într-o familie de imigranți italieni din Bronx, ea și-a început cariera în film în anii '50. Primește primul ei rol în „Don't Bother to Knock”, alături de Marilyn Monroe și Richard Widmark.Revenită pentru a juca pe Broadway, îl întâlnește pe Arthur Penn, cu care face mai multe piese, printre care „Doi pe un balansoar” și „The Miracle Worker”. Succesul celei

de-a doua e atât de mare, în- cât Penn o adaptează pentru marele ecran și îi oferă rolul care îi aduce un Oscar.în 1964 se căsătorește cu Mei Brooks, iar în 1965 obține un premiu pentru interpretare la Cannes pentru rolul din „The Pumpkin Eater” de Jack Clayton. în 1967 interpretează ro Iul său celebru, cel.din/„The Graduate”, alături de Dustin Hoffman.

Anne Bancroft (Foto: epa)

Verdictul e un
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subiect imens
■ Sute de jurnaliști aș
teaptă la tribunalul din 
Santa Maria deznodă
mântul procesului.

Santa Maria (MF) - Presa din lumea întreagă și-a trimis reprezentanți în orășelul Californian Santa Maria, care nu a mai primit niciodată în istoria sa atâta atenție. în jurul micului tribunal cu aspect de școală primară se montează corturi, se desfășoară care de emisie, în timp ce de două zile juriul se desparte fără a avea un verdict în procesul lui Michael Jackson.Marți se aflau la Santa Maria 1.200 de jurnaliști, aproape dublu față de o zi obișnuită de audieri. Până și cel mai mic spațiu a fost închiriat, începând cu acoperișul cabi-
Reverendul Jesse Jackson discută cu presanetului de avocatură din fața tribunalului și până la centrul comercial din apropiere.„Acest verdict este un subiect imens”, rezumă Jennifer

Siebens, directoarea filialei GBS News de la Los Angeles. „Toate echipele noastre de pe Coasta de Vest sunt la Santa Maria”.

Canalul de știri MSNBC, care avea deja o echipă consistentă la Santa Maria, a mai trimis oameni.Presa britanică este prezentă în număr mare la Santa Maria, de la televiziunea publică la tabloide.Nu lipsesc ziarele canadiene, braziliene, japoneze, franceze, mexicane, germane, australiene, italiene sau de la Hong Kong.
Pedofil sau excentric„Michael Jackson este atât de celebru în toată lumea, este o persoană atât de neobișnuită, încât oamenii vor să știe cine este cu adevărat. Un pedofil sau un excentric?”, spune Tim Sullivan, vicepreședinte al televiziunii Court TV, specializată în procese.

Stare de urgențăSofia (MF) - Autoritățile bulgare au decretat starea de urgență în regiunea din jurul orașul Sofia, după ploile torențiale înregistrate marți. Orașul Svoge, situat la nord de Sofia, a fost afectat grav de furtună. Cu toate acestea, situația în zonele inundate s-a îmbunătățit, iar nivelul râurilor locale a început să scadă.La Sofia și în orașul Pernik (sud), oamenii continuă operațiunile de pompare a apei de pe unele străzi, din locuințe și din pasajele subterane. Pernik a fost una dintre localitățile cele mai afectate de intemperii, câteva școli fiind închise din cauza inundațiilor.

Lucrarea e autentică (Foto fan)
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Compoziție inedită de Bach
Berlin (MF) - O lucrare pentru soprană, coarde și bas a lui Johann Sebastian Bach, a cărei existență nu era cunoscută până acum, a fost descoperită de cercetătorii germani.Piesa a fost găsită printre documentele salvate din Biblioteca Anna Amalia de la Weimar, înaintea unui incendiu devastator din luna septembrie a anului trecut. Lucrarea

este acompaniamentul muzical pentru un poem de 12 versuri compus de Ducele de Sa- xonia în 1713. Se fac deja planuri pentru prima interpretare a lucrării, sub bagheta dirijorului britanic Sir John Elliot Gardiner.Autenticitatea lucrării a fost dovedită prin compararea ei cu alte manuscrise ale lui Bach.
ția „Fayyoum portraits - Faces from the Past”. Ar- tefactele expuse datează din perioada 332-30 î.H.

(Foto: EPA)

Vernisaj La Muzeul de Egiptologie din Cairo s-a deschis marți expozi


