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cheziții, au fost recupe
rate obiecte de tezaur 
de peste 2 miliarde lei.

Deva (M.T.) - O altă rețea 
de traficanți de obiecte de pa
trimoniu a fost anihilată de 
polițiști și procurori din mai

multe județe ale țării. în ur
ma unei percheziții la domi
ciliile grupului celor șapte 
traficanți, au fost găsite obiec
te de tezaur ce aparțin patri
moniului cultural național, în 
valoare de aproximativ 2,5 
miliarde lei. Acest grup a fost 
monitorizat de polițiști în pe
rioada decembrie 2004 - febru

arie 2005, când s-a stabilit că 
cei șapte au desfășurat acti
vități de traficare, achizițio
nare și valorificare a multor 
bunuri ce fac parte din patri
moniul național, detecții și 
săpături neautorizate în situri 
arheologice. Traficanții au 
fost prinși în Constanța, Alba 
Iulia, Miercurea Ciuc și Deva.

în urma unei percheziții orga
nizate de polițiști la locuințele 
membrilor grupului, au fost 
ridicate cărți vechi, diverse 
monede, bancnote, obiecte de 
podoabă, piese arheologice, 
obiecte de cult, toate fiind 
depuse, pentru expertiză, la 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva, /p.3

tului liber la concursul „Miss Sport”. Diana 
este din București, a venit la școala de gim
nastică din Deva la șase ani și a rămas aici, 
unde în această vară își va susține licența 
la Colegiul de Măiestrie Sportivă.

(Foto: Traian Mânu)

Termen pentru PC-uri
Deva (R.I.) - Elevii și studenții care au 

depus cereri pentru ajutorul de 200 de euro 
pentru achiziționarea de calculatoare și au 
fost desemnați ca beneficiari ai acestui pro
gram își pot ridica bonurile valorice. Eli
berarea acestora se va face până la data de 
23 iunie 2005 de către unitatea școlară în 
care a fost depus dosarul, iar achiziționarea 
de calculatoare se va face în termen de 30 
de zile de la primirea cuponului (11 iunie - 
30 iulie 2005).

la-țî primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen

tru a fi rezolvate cât mai re- 
CM® pede cu putință. Ai vreo între

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 
și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe 
adresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

• • ' ș

Corul și Orchestra Academică 
a Universității din Malmo - Sue
dia a oferit ieri seară devenilor 
un concert de neuitat. „Concer
tul de vară” cu un program de 
piese scandinave a fost precedat 
de cel al artiștilor muzicieni de 
la Liceul de Muzică și Arte Plas
tice „Sigismund Toduță” Deva.

(Foto: Traian Mânu)
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■ Finanțele hune- 
dorene au de recuperat 
din falimente 3000 de 
miliarde de lei.
Clara Râs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Pe rolul Tribunalu
lui Hunedoara se află 367 do
sare de reorganizare judiciară

și faliment. D.G.F.P. Hunedoa
ra a depus declarații de cre
anță în 172 de dosare - proce
dura fiind inițiată la cererea 
altor creditori sau debitori -, 
iar în 195 de dosare a intro
dus cererea de deschidere a 
procedurii. Numai în 2005 s- 
au formulat 48 de cereri de 
deschidere a procedurii reor
ganizării judiciare și a fali
mentului împotriva debito-

rilor cu datorii mai mari de 
3.000 de euro și care au în
cetat plățile mai mult de 30 de 
zile, iar prin procedurile de 
executare silită aceste debite 
nu mai puteau fi recuperate, 
a declarat Mihaela Boldor, 
purtător de cuvânt al institu
ției. Pentru debitorii fără ac
tive de valorificat s-a cerut 
atragerea răspunderii foștilor 
administratori.

Drum surpat
Deva (S.B.) - Drumul 

care duce la Cabana „Că
prioara” Deva, pe ruta 
dinspre Mintia (DN7) este 
surpat, neexistând posi
bilitatea parcurgerii aces
tei rute cu autoturismul. 
La „Căprioara” se poate 
ajunge doar pe ruta din 
Deva - Avram Iancu - 
Aurel Vlaicu.

Activități ale polițiștii or hunedoreni 
in ultimele trei zile

s-au efectuat 435 de controale

Nu toti vor teatru la sate

* 355 patrule
acționat cu

Cuvântul liber, sur» IPJ Hunedoara
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■ Turneul cu „Cara
vana Basmelor" în 22 
de localități ale jude
țului s-a încheiat.

Deva (S.B.) - Turneul Tea
trului de Artă Dramatică 
Deva s-a desfășurat între 25 a- 
prilie și 9 iunie. A fost dedi
cat copiilor, derulându-se în 
jurul datei de 1 iunie, și a fost 
foarte apreciat de micuți. Pen
tru cei de la teatru turneul a 
însemnat 130 de ore de depla
sare cu autobuzul și cu „toată 
bucătăria”, după cum afirmă 
secretarul artistic, Dan Câm

pean. S-au parcurs peste 2000 
de km și s-au consumat peste 
700 litri de motorină. Ce be
neficii au avut cei de la 
teatrul devean? „Satisfacție pe 
toate planurile și să nu 
uităm: arta se evaluează prin 
efectele pe care le produce 
asupra spectatorilor!” (D.C.).

Cu acest prilej am aflat că 
există și localități care s-au 
desprins de rural (Romos, 
Sarmizegetusa, Certej, Is- 
croni), dar și dintre cele care 
nu acceptă această desprin
dere și nu doresc astfel de 
spectacole în localitatea lor 
(Baia de Criș, Șoimuș).

urma căderilor de zăpadă, in ultimele zile, în 
Munții Tatry, din Polonia, au avut loc avalanșe. Deși se 
folosesc câini, deocamdată nu au fost semnalate victime.

(Foto: EPA)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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• Aceiași teroriști. Fostul 
ministru francez al Afacerilor 
Externe, Michel Barnier, a 
confirmat ieri că ziarista Flo
rence Aubenas (foto), elibe
rată, sâmbătă, după 157 de

zile de captivitate în Irak, a fost deținută 
împreună cu jurnaliștii români.

Presiuni
Belgrad (MF) - Presiu

nile interne și externe 
asupra Guvernului de la 
Belgrad se intensifică, 
pentru a-1 determina să 
recunoască implicarea 
Serbiei în masacrul de 
la Srebrenita și pentru 
a-1 aresta pe principalul 
vinovat, Ratko Mlădiei, 
înainte de comemora
rea, peste o lună, a aces
tei drame. Autoritățile 
de la Belgrad par însă în 
continuare foarte reti
cente fată de ideea con
damnării trecutului, în 
condițiile în care o mare 
parte a populației refuză 
să recunoască execuția, 
la Srebrenita, în estul 
Bosniei, în iulie 1995, a 
circa 8.000 de musulmani. 
Arestarea lui Mlădiei, 
inculpat pentru genocid 
de Tribunalul Penal In
ternational de la Haga, 
care se ascunde de zece
ani, rămâne condiția esen
țială pentru ca Serbia să 
poată accede la institu
țiile euroatlantice.
Inscripții în graf- 
fitti proclamând 
„Ratko Mlă
diei - erou 
sârb” au 
apărut 
de cu
rând 
în
capitală.

Osama ben Laden 

în Iran?
Washington (MF) - Osa
ma ben Laden s-a de
plasat de mai multe 
ori în Iran, a declarat 
un senator american, 
care și-a bazat afirma
ția pe o sursă irania
nă considerată de CIA 
drept puțin credibilă. 
Liderul al-Qaida „a 
efectuat mai multe 
deplasări în Iran", a 
subliniat Curt Weldom, 
senator republican 
din Camera Reprezen
tanților și autorul unei 
cărți despre terorism. 
El a adăugat că nu 
știe dacă ben Laden 
se află în prezent în 
Republica Islamică. 
Weldom a precizat 
că a informat CIA cu 
privire la indiciile ob
ținute de la o sursă 
iraniană numită „Aii". 
Un fost șef al secției 
CIA din Paris a decla
rat însă că, după ce 
s-a întâlnit de patru 
ori cu „Aii", agenția 
a ajuns la concluzia 

, că această sursă nu 
este credibilă.

Probleme de securitate
New York (MF) - Centralele atomice ame

ricane sunt vulnerabile în fata unui atac 
terorist în pofida măsurilor de îmbunătățire 
a securității luate după atentatele de la 11 
septembrie 2001. Potrivit revistei Time, un 
raport al Comisiei de Control Nuclear (Nu
clear Regulatory Commission, NRC) „ridică 
întrebări serioase cu privire la nivelul de 
securitate cerut de administrație”. Un fost 
oficial al instituției, David Orrik, a declarat 
că centralele nucleare nu pot face fată unui 
atac similar celui de la 11 septembrie 2001. 
După această dată, administrația a cheltu
it un miliard de dolari pentru consolidarea 
securității locațiilor nucleare, față de cele 
20 de miliarde alocate îmbunătățirii sigu
ranței aeriene, relatează Times.

Premierul Britanic, Tony Blair, și-a În
ceput turneul diplomatic cu o virilă Ia Mos
cova, unde a discutat cu președintele rus, 
Vladimir Butin, despre reducerea datoriei 
țărilor africane. (Foto: epaj

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 

Nr. ISSN 1220-9570

Dileme înaintea 
summit-ului UE
11 România și Bulgaria 
vor face obiectul unei 
atenții speciale din 
partea Uniunii.

Bruxelles (MF) - Summitul 
Consiliului European, progra
mat în zilele de 16-17 iunie, ar 
trebui să amâne discuțiile de 
fond pe tema procesului de 
extindere a Uniunii Europe
ne, după respingerea Consti
tuției europene de electoratul 
din Franța și Olanda. Con
tinuarea procesului de extin
dere poate deveni un subiect 
fundamental de controversă 
între cei 25 de membri, din 
cauza neîncrederii manifes
tate de opinia publică din ve
chile state membre UE. Pro
iectul de concluzii se limitea
ză la „acordarea unei atenții 
speciale pentru ca angajamen
tele asumate de România și 
Bulgaria să fie pe deplin ono
rate în termenele impuse”. Ro
mânia și Bulgaria au semnat 
la sfârșitul lunii aprilie tra
tatele de aderare, însă- aceas
ta ar putea fi amânată cu un 
an în cazul în care vor fi înre
gistrate întârzieri în procesul

Mohamed ElBaradei

de îndeplinire a reformelor 
asumate. Cele 25 de state mem
bre se vor confrunta cu o gra
vă dilemă în cazul continuării 

^procesului de extindere.

Reforme

Cetățenii din mai multe sta
te dau înapoi, dorind cel pu
țin o pauză, dar atractivitatea 
Uniunii constituie un motiv 
de încurajare a reformelor în 
țări care, în caz contrar, riscă 
să fie considerabil slăbite. 
„Votul negativ înregistrat la 
referendumurile din Franța și 
Olanda a pus sub semnul în
trebării viitoarea extindere a 
UE, subminând în acest mod 
instrumentul cel mai impor
tant al politicii externe și de 
securitate comună, perspecti
va aderării”, a comentat Alas- 
dair Murray, membru al Cen
tre for European Reform din 
Londra. Sensibilitatea față de 
extindere este percepută într- 
un mod diferit de cele zece 
noi state membre care nu 
doresc să-i uite pe cei care se 
află în estul Europei și bat la 
poarta Uniunii, acesta fiind 
cazul Moldovei, al Ucrainei 
sau al țărilor din Caucaz.

Un nou mandat
Viena (MF) - Agenția Inter

națională pentru Energie Ato
mică (AIEA) s-a reunit ieri, la 
Viena, pentru a-1 realege pe 
directorul Mohamed ElBara
dei, decizie acceptată în cele 
din urmă de SUA, și pentru 
a fi informată cu privire la un 
nou raport despre Iran. Joi, 
Statele Unite au anunțat că 
nu se vor opune unui al trei
lea mandat de patru ani pen
tru ElBaradei, în pofida deza
cordurilor din trecut privitoa
re la Irak și Iran. Realegerea 
egipteanului în vârstă de 62 
de ani, care conduce agenția 
ONU din 1997, ar trebui ast
fel să fie o simplă formalitate.

Drama irakienilor de rând nu pare să se apropie de 
sfârșit. Insurgenții au făcut ieri noi victime Ia Bagdad, 
unde o mașină capcană a explodat provocând moartea a cel 
puțin doi civili și rănirea altor opt persoane. Printre vic
time s-au numărat și câțiva soldați americani. (Foto: epa)

Se strânge lațul în jurul Damascului
II Le Figaro crede că 
Siria ar putea fi impli
cată în răpirea lui Flo
rence Aubenas.

Paris (MF) - Cotidianul Le 
Figaro comentează, în ediția 
electronică de luni, posibila 
implicare a Siriei în răpirea 
ziaristei Florence Aubenas și 
a ghidului său irakian, Hus
sein Hanun, aducând drept 
argument faptul că ostaticii 
au fost ținuți captivi împreu
nă cu ziariștii români. Regi
mul de la Damasc a fost im

plicat în luarea de ostatici oc
cidentali începând din anii 
1980, influența sa exercitându- 
se atunci în mod direct. Obiec
tivul Damascului era, la acea 
dată, împiedicarea oricui ar fi 
putut să îi dispute supremația 
în Liban. Siria apare în mai 
multe rânduri în dosarul ră
pirilor, inclusiv în cazul „ro
cambolesc” al ostaticilor ro
mâni, răpiți la 28 martie și 
eliberați la 22 mai. Concluzia 
a fost întărită de declarația 
președintelui României, Tra
ian Băsescu, care a afirmat că

principalul organizator al ră
pirii jurnaliștilor este un om 
de afaceri româno-sirian, O- 
mar Hayssam, apreciază coti
dianul parizian.. Duminică, 
ziariștii români au afirmat că 
au fost deținuți timp de 51 de 
zile în compania lui Florence 
Aubenas și a lui Hussein Ha
nun. în aceste condiții, ce rol 
a avut omul de afaceri româ
no-sirian în luările de ostatici, 
întreabă Le Figaro. Deputatul 
francez Didier Julia a decla
rat însă că dacă Siria a avut 
într-adevăr vreun rol, „acesta

nu poate fi decât cel de a fa
cilita” eliberarea ostaticilor.

Nu s-a plătit

Guvernul francez a subli
niat că nu a plătit nici o răs
cumpărare pentru a facilita 
eliberarea jurnalistei Floren
ce Aubenas și a interpretului 
ei. întrebat cu privire la rolul 
Statelor Unite și al României, 
purtătorul de cuvânt al Gu
vernului francez, Jean-Fran- 
cois Cope, a răspuns că „bine
înțeles, a existat o coordonare 
a unora și a altora”.

Americanii fug de armată
■ Statele Unite ale 
Americii ar putea rein
troduce serviciul militar 
obligatoriu.

Washington (MF) - SUA se 
află, în prezent, în fata unei 
dileme privind reintroducerea 
serviciului militar obligato
riu, din cauză că numărul 
pierderilor armatei îl depășeș
te pe cel al noilor recruți. 
Conform declarațiilor senato

rului democrat Joseph Biden, 
membru al Comisiei pentru 
Afaceri Externe, ultimele ci
fre date publicității de Penta
gon arată că armata america
nă nu și-a atins obiectivele în 
ceea ce privește recrutările 
timp de patru luni consecutiv. 
„Va trebui să luăm în calcul 
această posibilitate. Adevărul 
este că acest lucru va deveni 
o problemă dacă deficitul de 
recrutări va ajunge la 40 de

procente”, a subliniat sena
torul. Declarația a fost făcută 
după anunțul de vineri al De
partamentului Apărării, po
trivit căruia forțele terestre 
ale armatei nu au atins decât 
în proporție de 75% obiectivul 
de încorporări, fixat, în mai, 
la 6.700 de recruți. Numărul 
total al militarilor americani 
uciși în Irak, din martie 2003 
până în prezent, se ridică la 
aproximativ 1.700. Soldațil americani bat în retragere.
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• Proces. în urma unei noi înfățișări în pro
cesul grupului infracțional Spumă și Bibanu, 
surse neoficiale susțin că nu au fost audiați 
toți martorii, nu a fost eliberat nici unul din 
cei trei polițiști, iar procesul a fost amânat. 
(M.T.)

• Reparații. Primăria Orașului Călan a efec
tuat mai multe lucrări de reabilitare a dru
murilor publice. Astfel au fost executate 
reparații pe aproximativ 500 mp de străzi cu 
probleme, precum Strada Furnalistului (șo
seaua de legătură) și Strada Unirii, lucrările 
continuând și în această perioadă. (D.l.)

„Aurarii" și 
tezaurul

PĂREREA MEA

Pedepsirea 
golanilor

Adrian Sălăgean
adrian, salagean@informmedla.ro

Acum 15 ani, în Piața Universității din 
București, avangarda noii societăți își 
croia greu drum prin masa majoritară a 

românilor, în proporție de 86% „nedeșteptați" 
încă. Dacă, printr-un miracol, Piața Univer
sității ar fi câștigat atunci partida, România de 
azi ar fi fost cu totul alta.. Am fi fost dezlegați 
la timp din lanțurile vechilor mentalități și 
crezuri care au arestat 11 ani reforma, drep
tatea, credibilitatea și progresul României.

Din păcate, Piața Universității a pierdut 
atunci bătălia. A pierdut-o „original" după 
chipul și asemănarea noii democrații instau
rate în 1989. A pierdut-o căzând victimă 
unui scenariu machiavelic având ca ingredi
ente defetismul, provocarea, manipularea, 
urmate de represiunea sângeroasă. Bătălia 
pentru Piața Universității a rămas în istoria 
neagră a României moderne sub numele de 
Prima Mineriadă. Neînțelegând încotro curg 
vremurile, autoritățile române au acționat fără 
frică întinând la sânge idealurile democrației. 
Premierul Roman, generalul Chițac, SRI, 
Procuratura Generală, Televiziunea, o parte 
din cetățenii fanatizați, minerii în frunte cu 
Miron Cozma au pus la cale un cocktail 
Molotov ce ne-a scos vremelnic de pe orbita 
civilizației.

■ Un grup de 7 trafi- 
canți de obiecte de 
patrimoniu a fost anihi
lat de polițiști.
MlHAELA TăMAȘ_______________________

mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - O rețea bine orga
nizată de traficanți de obiecte 
și bunuri de patrimoniu a 
fost capturată de polițiști și 
procurori. între obiectele ridi
cate se numără 1061 de mo
nede și 632 de bancnote vechi, 
din categoria de tezaur, în 
valoare de 22.916 euro, 14 
cărți românești și străine 
care fac parte din patrimo
niul cultural național, eva
luate la 53 de milioane lei, 537 
de piese arheologice estimate 
la 20.922 euro, 16 obiecte de 
podoabă în valoare de 1600 de 
euro. Valoarea totală a 
bunurilor se ridică la 61.504 
euro și 92,7 milioane lei.

Toate căile duc la Alba

Obiectele de cult traficate 
de „aurari” aveau o rută bine 
stabilită și fiecare din cei

La perchezițiile efectuate de polițiști și procurori au fost găsite bunuri în valoare de aproximativ 2,5 miliarde lei (Foto: SCCOA)

Deasupra tuturor însă s-a aflaț mereu „el 
capo del tutti capi", nașul Revoluției, 
omul care aduce soarele, „cu voia dumnea

voastră", Ion Iliescu. Unsprezece ani, cât a 
condus România, dl Iliescu a încercat pe 
toate căile să stârpească floarea adevărului 
intoxicând opinia publică, intimidând Justiția, 
scuipând foc împotriva celei mai voalate 
acuze. Degeaba! Coșmarul fostului președinte 
prinde acum contur în realitate: Iliescu va 
rămâne posterității ca „omul cu bâta" și ghi
nionul major al României postdecembriste. El 
este învinuit oficial în dosarul Revoluției, 
avocatul domniei sale primind totodată un 
document cu toate acuzele privitoare la 
dosarul Mineriadei din iunie 1990.

Furia neputincioasă din Piața Universității 
s-a stins demult. La rece, așteptăm pedepsirea 
golanilor. De data asta a celor adevărați....

Șomaj en-gros în învățământ?

în județ
DN 7 Gurasada - Burjuc - Zam 
DN 7 Simerla - Simeria Veche - Spini

■ în 8 ani numărul 
elevilor hunedoreni va 
scădea cu trei sferturi 
față de cel actual.

Raluca Iovescu_______________
raluca.iovescu@informmedia.ra

Deva - Statisticile arată că 
în 1990 se înregistra un 
număr de 7358 de nașteri, 
pentru ca anul trecut ele să 
ajungă la 4264 (și asta în con
dițiile în care 2004 a fost „un 
an bun”, de creștere a nata
lității).

Populația școlară scade și 
ea treptat; în 1995 era de peste 
105.000 în județul Hunedoara, 
anul trecut ea situându-se 
undeva în jur de 80.000.

Cele mai pesimiste statis
tici prevăd că în 2013 școlile 
vor mai primi doar un sfert 
din populația școlară actuală.

Statisticile, programele mi
nisteriale neclare, inexistența 
unor programe de reconver-

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 

dului - B-dul 22 Decembrie - B-dul Decebal

(Foto: Traian Mânu)

oncursurile 
desene pe 

atrag 
mai mulți

Acest 
s-a

recent și la
Deva cu

l(

Terenurile scumpite de
20 de ori în trei ani

Deva (L.L.) - Prețurile me
dii de vânzare a terenurilor 
din extravilan și intravilan 
au crescut, în intervalul ia
nuarie - aprilie 2005 compar
ativ cu cele practicate în anii 
anteriori. Și aici nu ne refe
rim la prețul practicat pentru 
vânzarea-cumpărarea unor 
terenuri situate în mediul 
urban, ci în mediul rural și 
în zone, care prin tradiție nu 
sunt recunoscute ca fiind cu 
potențial turistic. Dacă în anii 
2001-2002 un ha de teren putea 
fi achiziționat cu 5-6 milioane 
lei, în 2005 prețul aceluiași 

șapte cercetați știau foarte 
bine care le simt sarcinile și 
unde trebuie să ajungă „mar
fa”. Astfel, Sinan A., de 50 de 
ani, din Constanța procura 
obiectele, în urma săpăturilor 
neautorizate din incinta 
sitarilor arheologice, le trans
porta Ia Alba Iulia, unde 
ajungeau în magazinele de 
anticariat, ale căror adminis
tratori erau Virgil S., de 47 de 
ani, și Remus B., de 26 de ani. 
Astfel de obiecte de tezaur 
ajungeau la Alba din toată 
țara. Aici era de fapt „capul” 
rețelei de traficanți. De aici, 
obiectele plecau spre Mier
curea Ciuc și erau preluate de 
Ervin K., de 31 de ani, care 
efectua toate tranzacțiile.

Obiecte rare

La perchezițiile efectuate la 
domiciliile celor șapte au fost 
găsite monede romane din 
aur și argint din perioada 
bizantină, monede medievale 
românești și străine, din 
perioada interbelică și mo
nede grecești, evanghelii și 
cărți ce datează încă din anul 
1600.

sie pentru cadrele didactice - 
toate acestea au alimentat 
temerile legate de apariția 
șomajului în sistemul de 
învățământ.

Legi inutile
Paul Rusu, liderul Sindi 

catului din învățământul Pre- 
universitar Hunedoara, spune 
că în viziunea sindicatelor 
„încă o lege pentru învă
țământ (n.n. Legea privind 
asigurarea calității în edu
cație) nu cred că mai era 
necesară.

Temerea că vom fi evaluați 
de persoane care n-au tan
gență cu învățământul, cum 
prevede această lege, și sta
tisticile negative creează o 
stare de disconfort.

Nu știu să existe programe 
de reorientare profesională la 
nivel de minister, chestiunea 
rămâne la stadiul de 
inițiativă particulară.

Când se va ajunge la redu
ceri de posturi va fi foarte 

teren valorează aproximativ 
100 milioane lei.

Nu există un preț standard 
al mp, acesta stabilindu-se în 
funcție de arhitectura zonei și 
de posibilitatea creării con
dițiilor propice pentru petre
cerea timpului liber.

Prețul terenului crește cu 
câteva zeci de milioane dacă 
există condiții optime pentru 
realizarea unei construcții - 
electricitate, apă, gaz.

în ultimii ani au apărut 
adevărate oaze „turistice” 
care la sfârșit de săptămână 
prind viață.

Sute de monede de patrimoniu au fost confiscate (Foto: sccoa)

Alături de aceste monede 
au mai fost găsite și piese 
arheologice romane, aplici, 
fîbule, piese din ceramică din 
perioada dacică și romană.

Cea mai valoroasă piesă 
găsită de polițiști a fost o 
monedă ce valorează 1.000 de 
euro.

Oamenii legii au aflat că 
traficanții urmau să cumpere 
din străinătate o monedă și să 
o vândă apoi la casele de lici
tații cu 3.000 de euro. Un alt 
membru al rețelei este Lazăr

greu. Primii afectați vor fi 
educatorii și învățătorii”, a 
mai spus Paul Rusu.

Paul Rusu

Justiția a stabilit ieri că greva feroviarilor este legală. 
După șase zile de grevă, negocierile sunt în impas, așa 
că va circula doar o treime din trenuri, inclusiv din gara
municipiului Deva. (Foto: Traian Mânu)

A., de 49 de ani, din Franța, 
ce locuiește fără forme legale 
în Deva.

Aici, polițiștii au găsit un 
medalion din bronz, ce 
datează din anul 1.800, pe 
care Lazăr îl vânduse lui 
Flaviu I. contra sumei de '600 
euro. Traficanții sunt cerc
etați în libertate de Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Hune
doara, iar dacă vor fi găsiți 
vinovați, riscă o pedeapsă cu 
închisoarea de până la șapte 
ani.

Rromii și 
prefectura

Deva (D.L) - Prefectu
ra a găzduit, ieri, o întâl
nire cu reprezentanții 
comunității rrome, pe 
tema implementării și 
monitorizării strategiei 
de îmbunătățire a situ
ației rromilor, intrată în 
vigoare în 2001. „Ideea 
principală pe care am 
insistai a fost aceea că 
trebuie să aibă un organ 
reprezentativ la nivelul 
județului și să ne pre
zinte în cel mai scurt 
timp o persoană de con
tact, pentru o mai efi
cientă legătură între Pre
fectură și comunitățile 
locale. Problema rromi
lor este aceea că sunt 
foarte fărâmițați și ni
meni nu a făcut nimic 
până acum”, a spus Dezsi 
Attila, secretarul general 
al Prefecturii Hunedoara.
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lLajxhx
2002 - A fost inaugurată Casa Națională „Nicolae Ti- 
tulescu", cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la nașterea 
diplomatului român.

1848 - Vasile Alecsandri a publicat în revista brașoveană 
„Foaie pentru minte, inimă și literatură" poezia „Hora 
Ardealului''.

1818 - S-a născut Vasile Alecsandri, poet, dramaturg, om 
politic român, redactor și proprietar al revistei „România 
literară".

Sărbători creștine
Deva (S.B.) - în 19 iunie, creștinii prăznu- 

iesc marea sărbătoare creștină a Rusaliilor. 
Sărbătorile „sunt zile din cursul anului bi

sericesc, închinate fie u- 
nor anumite fapte din 
istoria sfântă, fie cinstirii 
lui Dumnezeu” sau a mai 
multor sfinți. Ele se 
deosebesc prin aceea că 
noi, creștinii, încetăm 
ocupațiile obișnuite și 
mergem la biserică pen
tru a lua parte la slujba 
dumnezeiască prin care 
prăznuim sărbătorile. Săr 
bătorile domnești sau

praznicele împărătești sunt închinate prea
măririi lui Dumnezeu sau a uneia din fețele 
Sfintei Treimi, îndeosebi a Fiului lui Dum
nezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. în 
Duminica Rusaliilor, ce cade întotdeauna la 
50 de zile după Paști, sau 10 zile după Sfân
ta înălțare, sărbătorim Pogorârea Sfântu
lui Duh, sau înființarea pe pământ a Bise
ricii Creștine. A doua zi după Rusalii, 
prăznuim Prea Sfânta Treime, închinată în 
trei ipostaze: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

Ruga din Gră
dina Ghetsimani
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21 mart.-20 apr.

Se pare că vă aflați în centrul evenimentelor. îndrăzneala I

și sinceritatea vă ajută șă ieșiți învingător. Vă impresionați 
șeful în mod plăcut

21 apr.-20 mai

încercați să vă detașați de problemele profesionale măcar 
seara, când ajungeți acasă. Altfel riscați să vă sufocați 
partenerul cu problemele dvs.

21 mai-20 iun.

Un obiect, rătăcit în urmă cu ceva vreme, vă face mare tre
buință, dar nu este de găsit. Motiv pentru care vă umpleți 
de nervi și veți fi toată ziua irascibil.

21 iun.-20 iul.

Primiți vești rapide sau prin intermediari. Poate fi vorba 
de ecouri ce se referă la probleme legate de slujba dvs.

21 iul.-2O aug.

în grupul dvs. sunteți considerat acum omul faptei. Vă încu
rajează și aprecierile celorlalți și oportunitățile de con
junctură.

21 aug.-20 sept.

Vă ocupați de problemele zilei. Dar, după finalizarea lor,
vă aplecați cu plăcere asupra unui hobby sau efectuați
activități în care vă bucurați de un bun renume.

21 sept.-20 oct.

Vă temeți de schimbări, de efectele unei situații delicate! 
Vreți să renunțați la un viciu și la o acțiune care vă obosesc 
prea mult.

21 oct-20 nov.

Astăzi sunteți inspirat șl ați putea atrage atenția unei per
soane de sex opus. Nu băgați în seamă ironiile colegilor.

21 nov.-20 dec.

La serviciu sunteți încăpățânat și colaborați greu cu colegii. 
Fiți mai flexibil și mai degajat! Seara s-ar putea să suferiți
o dezamăgire sentimentală.

21 dec.-20 ian.

î

(

f

UTILITĂȚI
Energie electrică________________________ _______
Sunt programate următoarele întreruperi: 
08.30-15.00 Deva, Str. I.L. Caragiale.

Gaz metan -. ,
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. Liliacului, bl. 18 B.

Apă _ ______ __
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00- 13.00 Cartierul Dorobanți, blocurile 18, 19, 19A, 
19B, 19C, 21, 25. „Foricon", „Telefonia Auto".

Soluția integramei din numărul 

precedent: C-A-A-P - RĂS

PÂNDIT - LOTO - AER - DEȘI - 

ARTA - FI - DUIOS - TERCOT - NE 

- REA - OR - U - PA - RU - UV - 

TT - SARAC - BARA - PAȘI - U - 

ASFALTA - TOM - A - AVA - 

URARE - AICI

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_____ 929 .
Dispecerat gaz_______227031
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri_______________ 981
Jandarmerie____________ 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971

Dacă cei din conducere au decis să vă dea de lucru în plus, 
cu atât mai bine. E un semn că foarte curând e posibil să 
primiți o mărire de salariu.

21 ian.-20 febr.

La serviciu, lucrurile nu merg cum ar trebui și vă bateți 
capul cu tot felul de mizilicuri. Nu stați foarte bine cu banii, 
dar aceștia vor veni de Unde nici nu vă gândiți.

21 febr.-2O mart.

Nu aveți o zi prea liniștită. Vă sâcâie reproșurile nejustifi-
cate primite de la părinți sau partenerul de viață. Acționați 
pentru obiectivele dvs.

I
(

7:00 Jurnal TVR Sport
Meteo

7:45 Agenția 2
Iară un sfert

920 Gnd minute de cultură
930 Teleshopping 

101X1 Nocturne (r) 
11:00 Portul

0 miracolelor
11:55 Euro-dispecer 
12:00 Tezaur 

folcloric (r)
1330 Desene 

animate
14X0 Jurnal TVR

Sport Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Alege viața!

Drogul înseamnă 
moarte!

1530 Cultura
Eco

16:00 Kronica
Emisiune în limba 
maghiară

16:55 Vile și palate 
celebre

1730 Portul
0 miracolelor

1830 Știrea zilei
19X30 Jurnal TVR Sport Meteo

20:10 Leul nou
20:15 Gala prermlor 

Naționale De Televiz
iune APTR Ediția a XV-a 
înregistrare de la Sala 
Rondă a Hotelului Inter
continental, București 

22:00 Vorbe despre fapte 
231X1 Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 Reconstituire...la 

secundă
030 Pasiune mortală (thril-
Hler, SUA, 1992) Cu: Len

ny von Dohlen, Deborah 
Shelton, Louise Fletcher. 
William Dalton este in 
timpul zilei un om șters, 
fără personalitate.

2:10 Gnd minute de cultură
220 Jurnal TVR Sport

Meteo
330 Miracolul de la miezuzl 
4a nopții (reluare, dramă, 

SUA 1998)
51X1 Reconstituire.Ja 

secundă (r)
5:50 Destine secrete

7XX) Știrile Pro TV 
9:10 Omul care 

aduce cartea 
9:15 Tânăr și 

0 neliniștit (r) 
10:15 O nouă viață 
11:15 Dispăruți fără urmă

0 (r)
12:15 Zâmbete

Sîntr-o pastilă 

13D0 Știrile Pro TV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Joanne Kilboum: Tes-

H tamentul judecătoarei 
(suspans, Canada, 
2001) Cu: Wendy 
Crewson, Shawn Doyle, 
Robert Davi, Callahan 
Connor.

16:00 Tânăr și neliniștit 

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

17U0 Știrile Pro TV
17:45 Teo Emisiune de diver

tisment
19D0 Știrile Pro TV Sport 

Vremea

20:15 Greu de uds (acțiune, 
O SUA, 1988) Cu: Bruce 

Willis, Alan Rickman. 
Brace Willis îl inter
pretează pe neconven
ționalul detectiv new- 
yorkez John McClane 
pe care destinul 11 
transformă în singura 
salvare a unui grup de 
ostatici, blocați într-un 
zgârie nori din Los An
geles, printre care se 
află și soția sa. Invo
când motive politice, 
organizația teroristă 
care a pus stăpânire pe 
clădirea Nakatomi 

23D0 Știrile PRO IV 
23:45 Vreau să fiu marel 
2330 Walker, polițist texan 

0:50 Omul care aduce cartea 
IDO Știrile PRO TV 
î -no Greu de uds
13 (reluare) 

4XJ0 Zâmbete Intr-o pastilă 
(reluare)

630 In gura presei (reluare) 
7XX) Observator Cu Sanda 

Nicola. Sport 
81X1 Canalul de știri 

10D0 în gura presei (reluare) 

1030 Concurs interactiv 
121X1 Opt reguli

0 simple
1230 Aproape perfectă 
131X1 Observator Cu Simona

Gherghe
13:45 întoarcerea lui San-

U dokan (reluate) (aven
turi, Italia, 1996) Cu: 
Kabir Bedi, Mandala 
Tayde, Mathieu Car
riere, Fabio Testi.

161X1 Observator
16:45 Vivere - A trăi cu pasi-
0 une (soap, 1999, Italia) 

Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Veto, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo 

17:45 9595 - Te învață ce să 
faci

18:55 Meteo 
19D0 Observator Sport.

Meteo

2030 Din dragoste (divertis
ment) Cu Mircea Radu 

22:40 Observator 
23:15 Soțul meu, ucigașul

H meu (dramă, 
Australia, 2001) Cu: 
Colin Friels, Martin 
Sacks, Geoff Morrell, 
Chris Haywood. într-o 
noapte, o femeie este 
împușcată mortal în 
timp ce doamne alături 
de soțul ei. Surprinzător, 
acesta nu este rănit și 
se declară nevinovat, 

. dar probele strânse 
împotriva lui sunt

. copleșitoare. în cele din 

urma, este găsit vino
vat deși poliția nu 
reușește să stabilească 
un motiv plauzibil al 
crimei.

IDO Concurs interactiv 
2:00 Observator (r) 
3XX) Aventuri de vacanță 
4D0 Stagiarii

71X1 Culoarea 

0 păcatului
' (reluare)

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

9:15 Mama vitregă
0 (reluare) 

10:10 Anita 
12:15 Totul despre

0 Camila 
13:15 îngerul

0 nopții 
14:15 Rătitunarea 
1530 Jesus 
17:25 Vremea de 

Acasă 
1730 Poveștiri adevărate 

Emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru 

181X1 Rețeta de 
Acasă

18:10 Luna Cu: Gaby Espino, 
0 Christian Meier, Julio 

Cesar Luna, Aura Cristi
na Geithner, Alejandro 
de la Madrid, Danilo 
Santos

19:15 Te voi învăța 

0 să iubești

20:10 Mama vitregă Cu: vic- 
gtoria Ruffe, Cesar Evora, 

Eduardo Capetillo, 
Mauricio Aspe, Ana 
Layevska

21:10 Anita 
23:00 Culoarea păcatului

ODO Răzbunarea Cu: 

0 Gabriela Spanie, Jose 
-. .'Angel Llafnas, Katherine 

Siachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Rendon, 
Luz Stella Luengas.

110 Poveștiri adevărate 
130 Un bărbat adevărat 

(reluare)
3:15 Muzica de Acasă 

(reluare)
3:45 îndoiala 

4:45 Rețeta de Acasă (relu
are) în cadrai emisiunii 
telespectatorii vor găsi 
nu numai rețete simple 
i și feluri de mâncare 
spectaculoase, neaștep
tate, ușor de preparat și 
pentru persoane

7:00 Sărată-mă prostule! 
0 (reluare)

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

10:00 COOLroea 
distracției 

11XX) A avea 20 la... 
11:45 Pasiuni 
12:40 Nemuritoarea (r) 
13:30 Teleshopping 

’ 14:00 Desene
□ animate 

1430 Fiica 

0 oceanului 
15:00 împreună în Europa 

Emisiune în limba ger
mană

16.1X) Tribuna partidelor par
lamentare

16:45 Jurnalul 
TVR 

17D0 Rebelii 
; 17:55 Euro-Dispecer

18:00 Jurnalul 
Euronews pentru Româ
nia

18:15 Gnd minute 
de cultură 

1830 d Mărturii 
19:00 Soția lui Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond 
2030 Mistere și mituri ale 

El secolului al XX-lea 
21XX) Lumea de aproape 
2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
22XX) Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Al treilea geamăn 

I 3 (thriller, SUA 1997) 
Partea I Cu: Kelly Mc- 
Gillis, Larry Hagman, 
Jason Gedrick. La înce
putul anilor 70, undeva, 
în Baltimore, se încerca, 
prin experimente 
șchioape, divizarea 
celulelor umane.

23:55 Staigate 
0:45 Auto Club (r) 
1115 Dragul de Raymond

0(0
1:45 Zări îndepărtate (II) 
“ildramă, Franța, 1997) 

Cu: Vemique Jannot, 
Bernard Yerles, Xavier 
Deluc, Elise Tielrooy

7XX) Teleshopping 
7:30 Puzzle T

(reluare)
7:55 Sport cu

Florentina 
8:30 Sunset Beach

0 (reluare, dramă, SUA, 
1997)

930 Dragoste 
0și putere 

10:00 Fanatik Show (r) 
11XX) Monica Cu: Monica

Puiu (r)
12:00 The Flavours:

3 bucătari (r) 
12:55 Bani la greu 
1425 Sunset Beach 
15:25 Dragoste 

gși putere 
16:15 Vindecări miraculoase

(r)
17:10 Camera 

de râs 
! 17:30 Trăzniți In Nato (r) 
» 18XX) Focus Prezintă:

Magada Vasiliu. Rubrica 
Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadira

19:00 Viața la extrem

20:00 Conspirația Rubicon
[^(acțiune, SUA, 2001)

Cu: Brian McNamara, 
Marjean Holden, Brett 
Tucker, Callan Mulvey, 
Jeremy Callaghan. După 
ce o misiune sub 
acoperire se sfârșește 
rău, o echipă de salvare 
este trimisă în jungla 
africană în căutarea de 
supraviețuitori.

22:00 ăznițiîn
Nato

2230 Focus Plus Prezintă:
Cristina Jopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 
Letiția Enache 

23:15 Poliția în
acțiune 

0:15 Guinness 
1:15 Hot Night Party 
1:45 Focus Prezintă: Maga- 

« * da Vasiliu (reluare)
230 Bani la greu 
330 'lubul de 
'.'noapte

6:00 Micul detectiv (Come-
' 13 die, Franța, 2003)

7:25 Nume în marmură 
(Dramă, Estonia, 2002) 
Cu: Priit Voigemast, 
Argo Aadli, Ott Aardam, 
Karol Kuntsel

9:00 Pisica doamnei Ash- 
Hboro (Aventuri, Canada,

2003)
10:30 Mântuirea (Comedie, 

SUA, 2001)
12:05 Reconstituirea unei

■ ■ iubiri (Dramă, Danemar
ca, 2003)

13:40 RFK (Dramă, SUA, 
112002)

15:15 Naufragiați (Comedie, 
â Marea Britanie, 2002)

16:45 Cinema, cinema, cine
ma Ep. 24

17:15 Ai vrea tul (Aventuri, 
(3 SUA 2003)

18:45 Miracolul (Dramă, SUA,
2004) Cu: Kurt Russell

1 21:00 Carnivale Ep. 17 -
0 Creed, OK

22XX) Totul despre sex Ep.
077: Cadoul perfect 

2230 Totul despre sex Ep.
078: Vorbe în vânt

23:00 Dicționarul din alcov
Î J (Romantic, SUA 2003) 

0:50 Nu mi-e frică (Dramă,
H Italia, 2003)

2:40 Infanteria stelară 2

09:00 Știrile TV Sport 09:30 
Rugbi Totali (r) 10XX) Știrile TV 
Sport 1020 Formula 3: Monte 
Carlo (reluare) 11:00 Știrile TV 
Sport 11:15 Teleshopping 1130 
Box profesionist (r) 13:00 Știr
ile TV Sport 13:20 Fotbal Copa 
Libertadores 2005 (r) 14.D0 Știr
ile TV Sport 14:10 Box porfe- 
sionist: Kendall vs. Hicket Lau 
(r) 16:00 Știrile TV Sport 16:15 
Teleshopping 1630 Fotbal: FC 
Barcelona - Yokohama Marinos 
1830 Știrile TV Sport 19D0 Box 
profesionist Mike Tyson - Kevin 
McBride (r) 21:00 Știrile TV 
Sport 21:30 Faceți jocurile! 
Concurs de pocher 2330 Hai la 
lupta cea marel 00:00 Știri 
0030 Nopți albe la TV Sport

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

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

08.45 Oamenii Mării (dramă, 
SUA, 1999)

1030 Teritoriul interzis (aven
turi, SUA, 1997)

12.15 Lumile (SF, SUA 2001)
14.00 Alegerea lui Christy (I) 

(r) (dramă, SUA 2001)
15.45 Oamenii mării (r) 

dramă, SUA 1999)
17.30 Teritoriul interzis (r) 

(aventuri, SUA, 1997)
19.15 Misterele părintelui 

Dowling (s)
20.15 Numai dragostea (II) 

(dramă, SUA 1998)
22.00 Jordan (s)
23.00 Taggart: Sosia (polițist 

Marea Britanie, 1983)

13.00 Mistere
14.00 Cazinouri americane 
15.00 Mari oameni de stat și 

problemele lor. 
Churchill

■ 16.00 Dramul spre Berlin 
alături de Al Murray, 
Război aerian 

1630 Rivali. Prost versus Sen

na
17.00 Câmpuri de bătălie, 

Tunisia. Partea I
i 18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 Pasionat de pescuit

ț 19.00 Curse asurzitoare, 360 
20.00 Diagnostic necunoscut 
21.00 Istorii neelucidate 
22.00 Vânătorii de mituri 
23.00 Natura dezlănțuită 
00.00 Inginerie la superlativ
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• Scumpiri în luna lui cuptor. De la 1 iulie 
tarifele la energia electrică și gazele naturale 
se vor majora. Astfel, tarifele Ta energia elec
trică vor crește, în medie, cu 6,8%, iar la 
gazele naturale cu până la 8%. (C.P.)

• Constituire. în cadrul Asociației culturale 
„Les amis de la France" Petrila va avea loc 
astăzi, de la ora 17, o ședință de constituire 
a Consiliului Local al Tinerilor - ca o formă 
de implicare în civism existent în multe țări 
europene, precizează președinta organizației, 
Nicoleta Cîndea. (IJ.)

Negocierea 
Codului Muncii

București (C.P.) - Co
misia paritară a parte
nerilor sociali, împre
ună cu reprezentanții 
Ministerului Muncii, So
lidarității Sociale și 
Familiei se întâlnesc în 
această dimineață pen
tru a relua negocierile 
privind modificarea Co
dului Muncii, a declarat 
ministrul muncii, 
Gheorghe Barbu. Dis
cuțiile vor viza punctele 
aflate în divergentă, 
ministrul muncii apreci
ind că negocierile vor 
ajunge în aceste zile la 
un consens, sindicatele 
|și patronatele urmând 
'să semneze forma finală 
a propunerilor de modi
ficare a Codului Muncii. 
Proiectul de modificare 
a Codului Muncii va fi 
aprobat de Guvern prin 
ordonanță până la finele 
lunii, astfel încât noile 
reglementări în dome
niul muncii să fie apli
cabile de la 1 iulie.

Gheorghe lie 
(Foto: Traian Mânu)

Revenirea 
din 
Europa
Vulcan (IJ.) - 10 zile, 
400 de milioane lei, 
bani din bugetul lo
cal și trei țări vizitate: 
Franța, Belgia și 
Olanda. Acesta este 
bilanțul vizitei celor 6 
reprezentanți ai Con
siliului Local Vulcan. 
„La Salonul Pollu- 
nove 2005 din Fran
ța, consilierii au par
ticipat la seminalii pe 
protecția mediului, 
reciclare și valorificare 
superioară a deșeu
rilor. S-a vizitai sis
temul de canalizare a 
Parisului. în Belgia au 
fost vizitate con
strucții edilitare și s-a 
analizat organizarea 
transportului urban și 
interurban de călă
tori, iar la Amster
dam s-a vizitat stația 
de tratare și epurare 
a apelor Amsteldijk", 
a precizat primarul 
Gheorghe lie.

îll această perioadă firmele din industria 
lemnului se ocupă de exploatarea lemnu
lui de rășînoase. (Fote: Mihaela Tămaș)

închidere (lei/acț)ț%)

TBANZACȚII BDBSEBE
Societatea Preț Variație

1. SNP PETROM 3990 0
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 12700 -0,78
3. TLV 7300 +1,39
4. BRD oprit
5. IMPACT 4300 -0,23
6. AZOMUREȘ 2620 +0,38
7. ANTIBIOTICE IAȘI oprit
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRC)
799 +1,01

1
9. HABER 3700 0
10. BCCARPATICA 4650 -1,06
11.DECEBAL 119 0
Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter flângă QUASAR), tel.: 221277.

Un număr 
de aproxima
tiv 70.000 de 
elevi din 
învățământul 
preuniversi- 
tar vor intra 
la finele 
acestei 
săptămâni în 
vacanța de 
vară. Timp 
de aproape 
trei luni vor 
uita de trezi
tul dis-de- 
dimineață și 
de... lecții.

(Foto: Mihaela 
Tămaș)

Promovarea ofertei județene
® Oportunitățile de 
afaceri din județul 
Hunedoara au fost 
prezentate în Italia.
Clara Păs___________________
dara.pas@informmedia.ro

Deva - Reprezentanții GCI 
Hunedoara s-au aflat timp de 
o săptămână în Italia pentru 
promovarea oportunităților 
locale de afaceri. Aceasta în 
condițiile în care, la ora actu
ală, în județul nostru, Italia 
este partenerul economic cel 
mai important, referindu-ne 
strict Ia numărul de firme cu 
capital străin.

„Acțiunea a avut ca obiec
tive promovarea economică și 
întărirea contactelor cu 
Camerele de Comerț din Ita
lia, pe de-o parte, și cunoaș
terea sistemului de organi

Petrila
S Agenția Petrila a 
AJOFM s-a transformat 
în furnizor de forță de 
muncă în Valea Jiului.
INA JURCONE____________________________

ina.jurcone@informniedia.ro

Petrila - Ecologizarea peri- 
metrelor miniere și regula
rizarea de cursuri de apă sunt 
principalele domenii pentru 
care agenția oferă locuri de 
muncă. în plus, cererile pen
tru locurile de muncă sezonie
re au și început „să curgă” în 
special de la firmele de ter- 
moficare și din partea 
primăriilor pentru refacerea 
zonelor verzi.

„Necazul nostru apare din 
faptul că în ceea ce privește 
ecologizarea perimetrelor 
miniere, licitația a fost 
câștigată de firme din alte 
județe, despre care nu știm

zare a omologilor noștri”, ne- 
a declarat Călin Pogăciaș, 
directorul CCI Hunedoara.

în top, în Italia
Vizita a prilejuit întâlniri 

cu reprezentanții Camerelor 
italiene din regiunea Venetto 
și cu cei de la Union Camere 
din Roma. „Cu această ocazie 
am aflat că România se află 
pe locul 6 ca partener eco
nomic pentru regiunea Venet
to. Am vizitat, printre altele, 
Bursa de Mărfuri din Verona 
care se află sub jurisdicția 
Camerei de Comerț locale, 
piața de-gross de legume și 
fructe din Rovigo, un centru 
de inovare tehnologică și un 
centru de testare a produselor 
alimentare. La Veneția, omo
logii noștri ne-au prezentat 
modul de funcționare a Re
gistrului Comerțului care se 
află în administrarea Camerei

încă din anul 1994, de când au 
preluat vechiul model româ
nesc. De aici am venit cu 
materiale informative care 
pot fi consultate de firmele 
hunedorene care doresc să 
colaboreze cu parteneri ita
lieni”, a mai precizat Călin 
Pogăciaș.

Proiect german
Acțiunea derulată în Italia 

a fost planificată în cadrul 
unui parteneriat cu Camera

Meșteșugarilor din Mainz. 
Este un proiect care se va 
derula până la finele anului 
viitor.

Semnatare ale acestui 
parteneriat sunt Camerele de 
Comerț și Industrie din ju
dețele Hunedoara, Sibiu, Al
ba, Arad, Timiș și Caraș-Seve- 
rin, care formează, de altfel 
Regiunea V Vest.

Proiectul este cofinanțat de 
Guvernul Germaniei.

Discuții în cadrul parteneriatului hunedoreano-italian (Foto: cc

- furnizor de
dacă vor folosi forță de 
muncă din zona Văii Jiului, 
ceea ce nu ar fi benefic pen
tru noi”, precizează Imre 
Baboczi, director adj. AJOFM 
Hunedoara.

în plus, Agenția Petrila mai 
furnizează încă 20 de locuri 
de muncă - muncitori necali- 
ficați pentru Cluj.

Restaurarea moștenirii
„O scăpare pe care noi nu 

am prevăzut-o a fost cu 
privire la sediile agențiilor 
din Vale care au nevoie de 
reparații capitale. Timp de o 
săptămână am verificat toate 
sediile și am constatat defi
ciențe la Petrila chiar, unde 
a căzut tavanul. Am muncit 
pentru introducerea gazului 
metan la Lupeni și refacerea 
sediului din Vulcan. Dar 
astea sunt doar câteva exem
ple, fiindcă nu există sediu 
care să nu fi avut nevoie de

joburî
refacere”, mai spune Baboczi. 
însă, adaugă sursa citată, cea 
mai grea problemă a 
județului este că nu există 
suficienți agenți economici.

Imre Baboczi

Totul despre teul greu

Moneda de
10 bani

Deva (C.P.) - Această 
monedă are compoziția 
din oțel placat cu nichel, 
culoarea alb-argintie, for
ma rotundă, diametrul 
de 20,50 mm, cantul cu 
trei sectoare alternând 
zimțat/neted și o greu
tate de 4 grame.

Aversul monedei de 10 
bani prezintă stema, 
anul emisiunii și 
inscripția „ROMÂNIA”.

Reversul monedei con
ține valoarea nominală 
„10 BANI”.

Moneda de 10 bani

COT^TII VAI ivabhii.......................................................................... A*  **'* ’*>  '*  '*̂«* i*'**K  **,*~W. **
: :

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 14 iunie 2005 ■
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.160 (3,6160) 30.012 (3,0012) 54.107 (5,4107)

Cursul valutar praciicat-deibăricil© 'din Deva '■ ;

Valută euro dolar liră sterlină
C V 0 V e v

BRD 35.780 (3,5780) 36.580 (3,6580) 29.530 (2,9530) 30.390 (3,0390) 53.190(5,3190) 54.830 (5,4830)
Banca Transilv. 35.785 (3,5785) 36.285 (3,6285) 29.548 (2,9548) 30.048 (3,0048) 53.487 (5,3487) 54.287 (5,4287)
Raiffeisen Bank 35.800 (3,5800) 36.400 (3,6400) 29.600 (2,9600) 30.300 (3,0300) 53.300 (5,3300) 54.500 (5,4500)

1 Cursul valutar nractkat ie casele ite seftiinti valutar.din. Beva i
Star Exchange 35.750 (3,5750) 36.000 (3,6000) 29.500 (2,9500) 30.000 (3,0000) 52.000 (5,2000) 53.500 (5,3500)
Herdan Exchange 35.800 (3,5800) 36.000 (3,6000) 29.500 (2,9500) 29.900 (2,9900)

mailto:dara.pas@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informniedia.ro
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Felicitări (67)
• Acum, când în buchetul vieții prinzi primul 
trandafir, noi îți urăm „La mulți ani” și rugăm pe 
bunul Dumnezeu să-ți călăuzească pașii și să 
lumineze tot drumul vieții tale, draga noastră 
fiică și nepoată Olariu Miruna Maria, din Ohaba 
Lăpugiu. Părinții Cristian și Camelia împreună cu 
bunica Victoria

Vând ap. 2 camere (03)

• bloc cărămidă, fără îmbunătățiri, contorizări, 
etaj 3, preț 950 milioane lei, negociabil. Tel. 
213469,0723/011655.
• cartier Dacia, etaj 4, bine izolat, semideco- 
mandate, 40 mp, gresie, faianță, balcon închis, 
contorizări, 2 focuri gaz, preț 800 milioane lei, 
negociabil. Tel. 229034,0722/770631.
• confort 2, etaj 1, jaluzele exterioare, lavabil, 
gresie, faianță, baie modificată, contorizări, preț 
negociabil, Tel. 228109.
• decomandate, bucătărie mare, parchet, 
gresie, faianță, baie cu geam, balcon mare 
închis, apometre, gaz contorizat 2 focuri, I. 
Corvin, bl. N/25, preț 34.000 euro, negociabil, tel. 
220025.
• decomandate, centrală termică, lavabil, 
gresie, faianță, etaj 1, bdul. Decebal, preț 1,250 
mid lei, negociabil. Tel. 232684.
• decomandate, contorizări, repartitoare, etaj 1, 
boxă sau schimb cu garsonieră plus diferență, 
Minerului, 830 milioane lei, negociabil. Tel. 
227742.
• Deva, bdul Bălcescu, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, preț 740 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0720/093406.
• Deva, central, amenajări standard, etaj inter
mediar, preț 950 milioane lei și teren intravilan, 
zonă vile, st 870 mp, 26 euro mp, negociabil. Tel. 
0720/437889.
• Deva, etaj 1, centrală termică, modificat și 
îmbunătățit, ocupabil imediat, preț 29.000 euro. 
Tel. 0721/744514.
• etaj intermediar, ocupabil imediat, Deva, 
Micro 15, preț 480 milioane lei, negociabil. Tel. 
223943.
• zona Scărișoara, semidecomandate, conto
rizări, bucătărie cu cămară, camere cu linoleum, 
baie cu geam, balcon, preț 650 milioane lei. Tel. 
224296,0788/361782.
• Hunedoara, central, etaj 1, îmbunătățiri, 
centrală termică, gresie, faianță, parchet, 
instalații noi, balcon închis, ușă metalică 
ocupabil imediat, preț 720 milioane lei, nego
ciabil, tel. 0722/972981,0741/077821.
• îmbunătățiri, cartier Gojdu, Deva, bl. E3, preț 
negociabil. Informații, zilnic, tel. 0721/384304.
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, suprafață totală 35 mp. Tel. 213406, 
0745/362858.
• parter, str. Eminescu, amenajat, pentru locuit 
sau spațiu comercial, preț 20.900 euro. Tel. 
0723/335189.
• semidecomandate, etaj bun. contorizări, 
bucătărie cu debara, camere cu linoleum, baie 
cu geam, balcon, preț 660 milioane lei. Tel. 
224296,0788/361782.
• semidecomandate, gresie, faianță în bucă
tărie, parchet în camere, apometre, gaz conto
rizat, repartitoare, etaj intermediar, zona Dacia, 
preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 226092 după 
ora 16.
• șl garsonieră în Deva, zona Gării, preț 680 
milioane lei, negociabil și casă lângă Deva, 3 
camere, bucătărie, baie, mansardă garaj, cen
trală termică pe gaz, termopane, preț 1,3 mid. 
lei. Tel. 0720/437889.
• zona piață Deva, contorizări, preț 950 milioane 
lei, negociabil. Tel, 0742/005228.

Cumpăr ap.2 camere (04)

• Deva, zonă bună urgent, plata imediat. Tel. 
215212.

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, etaj 1, bloc acoperit, 2 băi, 2 
balcoane închise, centrală termică parchet, ușă 
metalică pivniță mare, zona Mărăști, 41.000 
euro, negociabil. Tel. 0744/522466.
• decomandate, S 94 mp, etaj intermediar, Bdul
22 Decembrie, Deva, preț 1,5 mid. lei. Tel. 
0743/384022.
• decomandate, zona Zamfirescu, modificări, 
bucătărie, hol cu parchet și lambriuri, baie cu 
gresie și faianță, balcon închis, contorizări, 
vedere în două părți, 37.000 euro, negociabil. Tel. 
221463,0723/255184,0724/241465.
• etaj intermediar, central, preț negociabil, la 
fața locului. Tel. 0726/593019,0720/598689.
• îmbunătățiri, hol central, modificat, conto
rizări, Al. Păcii, etaj 2, Deva, preț 43.000 euro. Tel. 
213244,0741/154394.
• lagent, 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, 
bucătărie mare, 2 băi, parchet, balcon, preț 
43.000 euro. Tel. 224296,0788/361782.

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2/4, 
contorizări apă gaz, zona Liliacului Deva, preț 
14 mid. lei. Tel. 0745/079659,234415.
• decomandate, centrală termică multiple 
îmbunătățiri, 2 băi, 2 balcoane, etaj 1/4, zona 
Carpati, 112 mp, preț 47.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/084616.

Vând case, vile (13)

• 3 camere, bucătărie mare, baie, parchet 
laminat gaz. canalizare, 2 garaje, zona Progre
sului. preț 4 mid. lei, negociabil. Tel. 0720/387896.

Vând case de vacanță (15)

• construcție 20)2. 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)

• 2 camere, toate facilitățile, proiect etaj man
sardă ideală pentru privatizare, în Sântuhalm. 
Tel. 0723/371168
• 4 camere, bucătărie de vară dependințe, 
grădină teren arabil, pomi fructiferi, viță de vie, 
preț 23.000 euro, negociabil, în localitatea 
Lăpugiu de Jos. Tel. 232191,0723/082388.
• 4 camere, bucătărie, cămară pivniță coridor, 
fântână curte, grădină 1500 mp, cu pomi fruc
tiferi, in Dobra, Str. Gării 6, preț 900 milioane lei. 
Tel. 212406,283132.

e 3 carnete șl grădină în Vața de Jos, satul 
Prăvălenl, anexe gospodărești. Relații tel. 
0256/357798 0726/374681.
• cast (vilă) Șoimuș, apă gaze, 4 camere, 
bucătărie mare, garaj, 2 beciuri, anexe, grădină 
baltă cu pește, preț negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959.
• casă șl teren 10 hă în localitatea Muncel. Tel. 
237823,0740/031532,
e Cristur, nr. 146, preț 690 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 224182,0723/499284.
• vând casă cu anexe gospodărești, în Turdaș, 
nr. 182. Tel. 0721/035361.

Vând garsoniere (19)
• cartier Dada, bL 4, etaj 1, contorizări, ocu- 
pabilă Imediat Preț fix 900 mkloano leL Nu sunt 
agent Imobiliar. Tel 230592,0723/907411
• cartier Dada, parter, contorizări, repartitoare, 
parchet laminat, gresie, faianță ocupabilă ime
diat, preț 550 milioane lei. Tel. 0745/356077, 
220579.
• confort 1, decomandate, suprafață peste 35 
mp, bl. 15, bdul. Decebal, Deva. Tel. 0743/985871.
• In Slmeria, zonă centrală, îmbunătățiri, cen
trală proprie, parchet, gresie, lambriuri, complet 
mobilată, la cheie, preț 480 milioane lei. Tel. 
0745/343093.
• totul nou, stil occidental, zona Dacia, preț 610 
milioane lei. Tel. 223943,214081.
• vând sau schimb garsonieră mobilată și uti
lată centrală termica, gresie, parchet, lambriuri, 
în Simeria, zonă centrală, cu apartament 2 ca
mere plus diferență Tel. 0746/940626, 0745/ 
343093.
• vând/schlmb garsonieră în Simeria cu apar
tament 2 camere, preț 13.500 euro, negociabil. 
Tel. 0745/343093.
o zona Dorobanți, etaj 1, contorizări, gresie, 
faianță, parchet, ocupabilă imediat, instalații 
sanitare noi, preț 720 milioane lei. Tel. 224296, 
0788/361782.
• zona Dorobanți, etaj 1„ decomandate, 
contorizări, gresie, faianță parchet, instalații 
sanitare noi, preț 720 milioane lei. Tel. 
0720/747359.

Vând terenuri (21)

• 1000 mp teren, zona Deva, bun construcție 
casă, cabană, facilități gaz, curent. Tel. 
0726/158688.
• 1200 mp teren intravilan, grădină 20 x 60 mp 
în localitatea Totești • Hațeg, igă școală preț 
12.000 lei mp, negociabil, acte in gulă. Tel. 
212272,0723/732560.
• 1779 mp teren Deva ■ Sântuhalm, zona Alaska. 
Tel. 210869,0721/430502.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• Deva, cu cabană magazii, pomi, viță de vie, st 
800 mp, preț 1 euro mp. Tel. 0724/250099 seara.
• 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 construlbll în Hărău. Tel. 221811.
• Intravilan cu pomi fructiferi, 87 ari, se poate 
parcela, lângă Primăria Berthelot, 5 km de 
Hațeg. Tel. 770687.
• Intravilan Deva, 700 mp, panoramă superbă 
către oraș, preț 15 euro/mp. Tel. 218399, 
0720/348089.
• Intravilan, in Băcia, vizavi de Sartex, 3800 mp. 
preț 3 euro/mp, facilități apă, curent, gaz. 
canalizare. Tel. 0742/388452.
• Intravilan, in Simeria, zona Marmura. 15 ari, 
acces la curent, apă și gaz, preț 10 euro/mp. Tel. 
0745/343093.
• 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.
• urgent, In Simeria, intravilan pe Cuza Vodă 
1500 mp, fs 15 m, acces la toate utilitățile, preț 
11 euro/mp, negociabil. Tel. 0745/343093,260126.

Cumpăr terenuri (22)
• arabil In zona Orăștie, la preț avantajos. Tel. 
0721/348953.

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

Vând spații comerciale (25)

• amenajat ca ABC, suprafață 20 mp, Al. Teilor.
Informații la tel. 219961. între orele 19 - 22.

Vând alte imobile (27)
• vând chioșc aluminiu 8 mp, plapumă mătase, 
draperii catifea, burduf pene, preț convenabil. 
Tel. 0721/321578.
• vând două chioșcuri alăturate, din aluminiu, 
amplasate în piața Micro 2, Orăștie, cu vad 
comercial bun. Tel. 0744/597783.

Imobile chirii (29)
• caut, garsonieră de închiriat în Orăștie. Tel. 
0721/348953.
• caut garsonieră sau apartament mobilat 
pentru închiriere. Tel. 0741/154401.
• caut garsonieră sau apartament pentru 
închiriat. Tel. 0743/985871.
• caut urgent spațiu comercial ultracentral de 
închiriat, maxim 30 mp, ofer prețul pieței. Tel. 
211075 după ora 20.

• 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 DN 7 Deva. Tel. 0745/698105.

Comemorări (76)

Cu adâncă durere în suflet, veșnic nemângâiati, cu inimile 
cernite, soțul, copiii și nepoții anunță împlinirea unui an 
de la decesul celei care a fost

ROZALIA LUCA
Parastasul de pomenire va avea loc duminică 12 iunie, la 
Biserica Ortodoxă din Boz. Nu te vom uita niciodată, suflet 
drag.

Familia

Se împlinesc 6 luni de la plecarea dintre noi a celui care a 
fost un bun soț, tată, socru și bunic

ec. MOTÂNTÂUILIE
Parastasul va avea loc sâmbătă 11 iunie, ora 10,45, la 
mormântul său din Cimitirul ortodox din Deva, str. M. 
Eminescu (intrarea prin Călugăreni). Dumnezeu să-l odih
nească în pace.

Familia

Un pios omagiu celui care a fost

inginer silvic TRAIAN BOLD
de la a cărui dispariție se împlinesc 10 ani. Dumnezeu să-l 
odihnească.

Elena, Mircea, Monica

Auto românești (36)
• cumpăr Dada Solenza Diesel, puțin rulată 
unic proprietar, preț la vedere. Tel. 0723/335189.
• Vând Arc 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, oreț 24 milioane 
lei, negociabil. Tei. 0727/865372.
• vând Dada 1310 break. 5 trepte, stare bună, vt 
2007, af 1988, preț neg. Tel. 0744/700235,219780.
• vând Dada 1310, af 1990, vt 2006, negociabil. 
Ghimindia, nr. 110.
• vând Oltdt Club RM, af 1989, taxe la zi, vt 2007, 
stare tehnică și estetică foarte bună preț avan
tajos. Tel. 214098,0726/305098.
• vând Super Nova model Confort, af 2002, 
vopsea originală din fabrică, metalizat. Tel. 
0745/789789.

Auto strâine (37)
• vând Ford Mondeo, af 1996, stare perfectă 
Orăștie. TeL 0740/028481.
• vândOpd Kadett Caravan plus una rezervă 
motor Diesel 1,6, preț 2800 euro, af 1987. Tel. 
0724/705998.

Microbuze. Dube (38)

• vând dunit» Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice, cârlig de remorcă, radio- 
casetofon, alarmă închidere centralizată preț 
foarte avantajos. Tel. 0722/314123.
• vând sau închiriez microbuz transport 
persoane, 14 locuri, Peugeot J5 Diesel, supra- 
înălțat, af 1988,2500 cmc, consum 10%, PF, preț 
4.500 euro. Tel. 229034,0722/770631.
• vând urgent microbuz de persoane VW LT 28. 
model lung. înalt, 14 locuri, stare foarte txnă de 
funcționare, cârlig remorcă af 1987, motor 
Diesel, 2400 cmc sau variante, preț negociabil. 
Tel. 0722/161661.
• vând urgent microbuz Mercedes 413, trans
port persoane, preț negociabil. TeL 0744/261327.

Camioane, remorci (39)
• vând urgent remorcă două axe, închisă model 
furgon, model deosebit, stare foarte bună af 
200”. preț 105 milioane lei. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță nouă pe lemn, roți cauciuc, 1 - 2 
cai, abricht cu mandrină și circular. Tel. 
0254/263598.
• vând combină recoltat păioase cu masa 4 m. 
Harvester Internațional 531, stare perfectă 
greblă mecanică oblică remorcă auto 7 to. Tel. 
0740/703912.
• vând tractor U 650 M, plug PP3, grapă cu 
discuri GD 3,2. Informații la tel. 0744/200334.
• vând utilaj de făcut țiglă și 130 forme. TeL 
247937.

Moto-velo (41)

• vând bicicletă DHS model deosebit, in stare 
bună preț 2.700.000 lei. Tel. 0722/161661.
• vând bicicletă pentru copil 3 - 5 ani, stare 
foarte bună preț 650.000 lei. Tel. 221431, seara. .

Piese, accesorii (42)

• vând 3 bucăți anvelope Victoria, cu cameră și 
jantă de dimensiunile 975/18, cutie viteze și un 
electromotor, ambele Dacia. Tel. 221431, seara.
• vând airing Opel Astra sau Omega, preț 350 
euro, negociabil. TeL 0723/455092.

Garaje (43)

• Inchlri garaj pe termen lung, zonă centrală 
Tel. 215202, intre orele 17 ■ 22.

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

Mobilier și interioare (47)
• vând avantajoi 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 bufet sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime cca 100 ani, stare 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând canapea extensibilă de 2 persoane, 
culoare bleumarin, în stare foarte bună un an 
vechime, preț 4,5 milioane lei. Tel. 0740/291239, 
0720/432448,0254/213483.
• vând convenabil canapea extensibilă de 2 
persoane, birou, masă extensibilă de sufragerie, 
6 scaune tapițate, mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța), combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084. 0742/939993, 
0724/643045.
• vând convenabfl 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.
o vând cuier de hol din fier forjat, foarte frumos, 
preț 800.000 lei, negociabil. Tel. 220025.
• vând ferestre duble în 2 canate din lemn, preț 
foarte avantajos. Tel. 0726/321244,224112.
• vând geam de 2000 x 1300 și geam de 1600 x 
1300 cu sticlă dublă și rolete maro, noi, preț 5 
milioane lei. Tel. 0723/016273.
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Televizoare (48)

• vând caavonH tv color BiamunKt, vxieo- 
recorder Sharp și amplificator Technics. TeL

| 0745/25341121&Z3C orele 20- 22.
• vând Sansag X120 cu ecran color, sunete 
polifonice, 65560 culori, SB 4 - 5 zile, preț 120

I euro. Tel. 0745/76892L

• vând tv color Grundig, 68 cm, TXT, teleco
mandă carcasă plastic, stare impecabilă TeL 
0720/233947.
• 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 2,5 
milioane lei, tv Samsung, diagonala 51 cm, preț 
55 milioane lei. Tel. 0722/161644.

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

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

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon mobil Nokia 3310, stare foarte 
bună. Tel. 0722/161661.
• vând telefon Nokia 3410 la cutie, preț 1,5 
milioane lei. Tel. 072V161644.

Decese (75)

Sincere condoleanțe verișoarei mele Doina Aștefănoaie, 
pentru fulgerătoarea dispariție a fiicei

MARIANA
Fie-i țărâna ușoară.

Prof. Maria Damșa

îmbrâcâminte, încălțăminte 
articole sport (52)

o vând fustă piele lungă nr. 50,1.800.000 lei. 
vestă piele nr. 50,700,000 lei, reșou voiaj 150.000 
lei, covor persan 3/2 roșu, 6 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 234076.
• vând haină de piele neagră bărbătească 
mărimea 52, bocanci de schi maro bărbătești, nr. 
48, negociabil. Tel. 213053.

Materiale de construcții (53)

• SC Deselor SA Deva cu sediul lângă 
Macon, vinde la prețuri atractive, material 
lemnos pentru construcții, in stare uscată 
mu verde. Execută transportul la benefi
ciar. Informații suplimentare, zilnic, Intre 
orele 7-1540, la tei 0254/231070.

• vând cărămidă din demolări, 6000 buc., preț 
5000 lei bucata Tel. 0723/335189.
• vând cherestea de fag, stejar, cireș la prețuri 
foarte bune. Tel. 0722/314123.
• vând gard de beton, asigur transport și 
montat, tel. 0723/659753.

electrocasnice (56)

• vând 40 centrale termice de apartament, noi, 
marca Ariston (Turbo), 500 euro/bucata. Tel. 
0721/348953.
• vând congelator Arctic, stare foarte bună. Tel. 
221431, seara.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, un frigider 
Arctic, mărime medie, ambele la 5 milioane lei. 
Tel. 0720/432448,0254/213483.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, stare foarte 
bună, preț negociabil. Tel. 227452.
• vând lustră plafon, 3 brațe, completă și 2 
aplice de perete, toate 800.000 lei. Tel. 220025.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând mașină de cusut Singer, stare bună de 
funcționare, preț 4 milioane lei. Tel. 0254/213908.
• vând mașini de cusut Singer, Kaiser, Pfaff, 
Grizner, tipuri și serii diferite și diverse. Tel. 
224182,0723/499284.
• vând urgent frigider și alte electrocasnice. 
preț convenabil. Tel. 0721/321578.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând cățelușă Shih-Tzu, 1,5 luni, cu pedigree, 
deosebit de frumoasă preț negociabil. Tel. 
0722/779206.
• vând fân de grădină cosit și necosit, ia 3 km 
de Hunedoara. Tel. 0723/005657.
• vând porcușori de Guineea, diferite mărimi, 
preț bun. Tel. 0744/546801,0254/712274.
• vând tăuras 45 luni. Relații Bârsău, nr. 12. Tei. 
0254/648770,0744/621515.
• vând vacă bună de lapte, cu viței, informații 
tel. 0726/457625.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând tension «m electronic nou, nemțesc, 
măsoară tensiunea, pulsul, cu memorie, ceas. 
Tel. 0723/371168.

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

• «MM cea*  de mână elvețian Looginess cu aur 
eteetropiacat perfectă funcționare, preț 150 
ein negociabil. Tel. 21227Z 0723/732560.
• »ând gobteraai cusute după planșă, preț intre 
3 - 4000 lei/cmp, negociabil. Informații, zilnic, la 
teL 228748
• vând parfunuri italiene între 10 - 20 euro 
bucata. Tel. 0721/348953.

I • casă 3 camere, anexe, curte, grădină • 
! 2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în
i comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor

mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

• închiriez casă de vacanță în stațiunea 
Geoagiu-Băi, preț convenabil. Tel. 241044, după 
ora 17.
• ofer spre închiriere aprtament 2 camere 
mobilat, zona Dacia, preț 80 euro/lună Tel. 
0741/154401.
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.
• societate comercială caută pentru închiriat 
spațiu comercial sau casă în comuna Dobra, 
zona centrală Tel. 0741/196562.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Papolczi Viorica Se declară nul.
• pierdut carnet șomaj pe numele Perța 
Luminița Se declară nul.

Apeluri (65)

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

Matrimoniale (69)

• am 37 ani, simpatică ochi verzi, curată, doresc 
cunoștință cu domn simpatic, prezentabil, finan
ciar ok, posesor auto, să știe să dăruiască unei 
femei iubire. Tel. 0726/613054.
• domn43 ani din Deva doresc să cunosc o 
doamnă5 prezentabilă pentru căsătorie. Tel. 
0721/170245.

Prestări servicii (72)

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

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

• execut mobilier la comandă din pal mela- 
minat-Tel. 213459.
• executăm lucrări de construcții și instalații. 
Tel. 0741/196562.
• fitness, vlbromasaj, saună, instructor auto
rizat și ambient plăcut la Sala de aerobic din 
incinta Fundației de Tineret de lângă restau
rantul Bachus. Relații la tel. 221404.
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284.
• transport mobilă sau electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 to și 14 mc. Tel. 225578, 
0744/934462.

e SC Optimedia SRL execută industrial 
tâmplărie pvc șl 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 CBO, teL 0254/232969, 
0724/575023; Hunedoara, Lipscani nr. 3, teL 
0254/718314,0723/025015.

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

• reflexoterapeut execută masaj reflex- 
ogen, la domiciliul clientului, pentru tra
tarea afecțiunilor: sinuzită circulație san
guină diabet, digestie, tiroidă nut 
ginecologice, anexite, spondiloză î____
sciatică Tel. 0722/756092.

mor. binuziid, circulație sari- 
digestie, tiroidă, nutriție, A 

anexite, spondiloză, lombo- W

• SC Marcus Lex Consulting SRL Hune
doara prestează servicii de considtanță si 
reprezentare juridică pentru societăți 
comerdaie In litigii comerciale și de dreptul 
muncii TeL 0744/593749.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

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

Oferte locuri de muncâ (74)

• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei fetițe 
de 1,5 ani, la domiciliu, în Deva. Tel. 0723/673209.
• angajăm pensionară cu aspect plăcut,
comportament plăcut, pentru chioșc zîare 
vârsta nu contează. Tel. 0721/321578. ÎQ 

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

l carmar. ajutor de 
Pucăcar percureszaurarî * car. Informații 
a. CTL J5®<1 a. J725 S9589. Asigurăm 
cars oe-ură.

• Pensionai puriiu sistribuție mesaje 
publicitare. Si regim ce colaborare, în 
orașul De>a crog-am flexibil. Salariu moti
vări Trimiteți scrisoare la SC Prietenii 
Cârtii SRL CP 83 ■ 37 București.

• pensâae angajează ospătarță), cunos
cător de Md engleză pentru servit micul 
dejeț profan retuș, orele 7-10. Relații teL 
I72V352BS.

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

• SC DanieBe Company SRL cu sediul in 
Deva, Str. Rândunică, re. 6, angajează trico- 
teri pentru mașini de tricotat Relații la tele
foanele 0254/206094, 206196, 206195, 
D721/20501L

• SC Rombiz knpex SRL magazin elec- | 
tronice și electrocasnice angajează pentru * 1 * 
punctul de luai ' fie jet magazin, I 
referent rate, consiien vânzări. Relații și ' 
CV-uri la fax 0264/412600, tel 0726/745414.

• 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.
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PE SCURT
• Ziua Mediului, a fost sărbătorită și în 
orașul Hunedoara. Administrația Parcului Na
tural Grădiștea Muncelului - Cioclovina, Clu
bul Sporturilor Montane Hunedoara și Orga
nizația Cercetașii României au organizat o 
expoziție și un concurs pe teme de mediu la 
CN „lancu de Hunedoara". (S.B.)

• La „cutia milei". Nicolae C., de 11 ani, 
din Lupeni, neșcolarizat, a fost prins în fla
grant de o echipă compusă din agenți ai 
Biroului Poliției Ordine Publică și ai Poliției 
Comunitare Vulcan, imediat după ce a 
pătruns prin efracție în Biserica Ortodoxă din 
localitate, de unde a sustras bani din „cutia 
milei". (D.l.)

• Cercetări. Postul de Poliție Transporturi 
Feroviare Petroșani efectuează cercetări pen
tru luarea măsurilor legale în cauza privindu- 
I pe Kamil S., de 76 de ani, din Arad, găsit 
decedat lângă ușa de acces la casele de 
bilete din Stația CFR Petroșani. Nu sunt sus
piciuni de comiterea unei fapte penale. (D.l.)

ATM Kogaion 
Orăștie, 
Direcția de 
Sport a 
Județului Hune
doara și 
Primăria 
Orăștie au orga
nizat, recent, 
cea de-a Vil-a 
ediție a „Cupei 
Tineretului”, 
un concurs de 
orientare turis
tică destinat 
elevilor din 
zona Orăștiei, 
câștigătoarea 
probei fiind 
Adelina Viorel.

(Foto: Daniel I. lancu)

FAPTUL DIVERS Nereguli la Totești
Munții noștri 
aur poartă!
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Pentru cei care încă n-au aflat (și chiar aș 
fi curios să văd câți dintr-ăștia mai îs), 
pe la noi prin județ se găsește cea mai bună 

de muls vacă cu lapte de aur. Sau parcă era 
vorba de o galinacee? Da' nu asta contează, 
ci chestia cu aurul în sine, adică în interior, 
mai precis în pământ. De unde cu niște 
detectorașe micuțe și se pare că pe baza unor 
informații sigure (că așa, la nimereală, le-ar 
lua prea mult timp bieților căutători de 
comori și s-ar plictisi repede de umblat pe 
coclauri), aurul cocoșeilor sare direct în 
buzunarele unora și-ale altora. Stai și te mi
nunezi de unde mai îi atâta după cât au cărat 
vechii romani și-au furat actualii vandali!

■ Fostele bunuri ale 
Protopopiatului greco- 
catolic Hațeg au mai 
mulți proprietari.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Totești - Prefectura Jude
țului Hunedoara a efectuat un 
control la Primăria Comunei 
Totești, principalele aspecte 
avute în vedere fiind cele 
referitoare la retrocedarea 
bunurilor confiscate, inclusiv 
terenurile ce au aparținut 
Protopopiatului greco-catolic 
Hațeg. Acesta a reclamat pre
fectului faptul prin nu mai 
puțin de patru petiții. Din 
verificarea actelor rezultă că 

fosta comisie de lichidare a 
CAP a vândut doar con
strucția, nu și terenul.

Actualul proprietar al imo
bilelor a realizat împrej
muirea terenului incluzând o 
suprafață mai mare decât cea 
efectiv cumpărată și înscrisă 
în CF, fără autorizație prea
labilă și fără ca autoritățile 
locale să intervină pentru 
sancționarea realizării unor 
construcții fără autorizație de 
construire.

între Biserici

Pentru intrarea în legali
tate și obligarea actualului 
proprietar să se retragă pe 
limita de proprietate legală, 
primarului comunei Totești îi 
rămâne la îndemână acțiunea 

în revendicare, dacă nu se 
reușește concilierea pe cale 
amiabilă.

Există însă și unele su
prafețe care nu mai intră în 
zona de responsabilitate a 
Primăriei. Este vorba despre 
suprafețele trecute în propri
etatea Bisericii Ortodoxe 
Române, astfel încât s-a reco
mandat celor două culte reli
gioase să convină pe cale ami
abilă asupra acestora, în 
funcție de condițiile pe care 
le stabilesc de comun acord.

Unele aspecte reclamate în 
petițiile adresate Instituției 
Prefectului s-au confirmat și 
în acest sens au fost sesizate 
Inspectoratul de Poliție al 
Județului Hunedoara și Ca
mera de Conturi.

Piață modernă
Călan (D.L) - Zilele 

trecute au fost definiti
vate lucrările de mo
dernizare a pieței agro- 
alimentare din Călan. 
Este vorba despre închi
derea halei pentru pro
duse, până acum neex
istând decât o platformă 
betonată. „Am demarat 
investiția în toamna lui 
2004, pentru această lu
crare alocând de la buge
tul local 1,6 miliarde de 
lei. Era necesară realiza
rea unui asemenea o- 
biectiv, mai ales că este 
singura piață agroali- 
mentară de pe raza ora
șului și ne bucurăm că 
am reușit să o finali
zăm”, ne-a declarat pri
marul, Filip Iovănesc.

Cert e că de furat s-a furat și se mai fură!
Și, după câte arestări și anchete vedem 

în ultimul timp, se fură sănătos și cu spor. 
De-abia reușește Justiția să cocheteze cât de 
cât cu unii, și să-i mai dojenească puțintel cu 
vorba, că imediat răsar alții. Și asta-n timp ce 
aurul dispare. Unde, asta se pare că n-o știe 
(încă) nimeni! Culmea culmilor, nici măcar 
cei implicați! Care se jură că nici de aur nu s- 
au atins și nici a cosoni ori brățări gura nu le 
miroase. Iar amărâtele de colecții din dotare 
le-a moștenit fiecare după cum l-a plesnit 
norocul... Care, știm cu toții, e chior! 
Așteptăm să vedem dacă și Justiția e oarbă!

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Credeți că vom fi acceptați în UE, la 1 ianuarie 2007?

Panouril^ destinate inițial cine
matografului din Orăștie au ajuns, de

Sigur că da! La mo
dul cum decurg 

toate la noi în țară 
nici peste 10 ani nu 
va fi stârpită corupția 
și justiția nu-și va 
putea câștiga credibi
litatea. Dar, cu toate 
lacunele noastre, 
cred că vom fi 
acceptați în UE.
Vas, 
Deva

• Prefectura Județului Hunedoara:
Dan Pricăjan, subprefect 10.00-13.00

PNL a depus proiectul 
Legii lustrației

București (D.L) - Deputatul 
PNL Eugen Nicolăescu, a 
declarat, ieri, că o lege a lus
trației este un act necesar, ce 
trebuia adoptat imediat după 
1990. Documentul, inițiat de 
senatorul Adrian Cioroianu și 
deputății Viorel Oancea, Eu
gen Nicolăescu și de Mona 
Muscă, ministru al Culturii, 
îi vizează printre alții pe 
foștii șefi ai PCR, pe cei care 
au lucrat în Securitate și pe 
magistrații regimului comu
nist. Persoanelor vizate de 
acest proiect de act normativ 
le e interzis să candideze, să 
fie alese sau numite în anu
mite funcții publice, timp de 
10 ani de la intrarea în 
vigoare a legii. Cei care vor 
candida pentru anumite

funcții vor prezenta o decla
rație pe propria răspundere, 
prin care să precizeze dacă în 
regimul comunist au deținut 
una dintre funcțiile mențio
nate în Lege. Persoanele care 
dețin anumite funcții publice 
vor trebui să depună o decla
rație în care să precizeze ce 
post au ocupat înainte de re
voluție. „Prin această lege 
sunt sancționați atât cei care 
nu vor să accepte regulile pre
scrise de prezentul act nor
mativ, cât și cei care îi 
ascund pe aceștia”, a spus 
Nicolăescu, admițând că, în 
prezent, o astfel de lege este 
greu de trecut prin Parla
ment, mai ales că ea repre
zintă o continuare a celebru
lui „Punct 8” de la Timișoara.

aproape un an, simple locuri de afișaj
public... (Foto: Daniel I. lancu)

m ultimele trei zile, polițiștii hunedoreni au ridicat în 
vederea suspendării 27 de permise de conducere, din 
care 17 pentru conducere sub influența alcoolului. De 
asemenea, au fost reținute 12 certificate de înmatricu-

• Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

• IPJ Hunedoara:
Comisar-șef loan Poantă, prim-adjunct al șefului IPJ

10.00-12.00

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12 00

• Poliția Municipiului Deva:
Nu are program de audiențe

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

Municipiului Hunedoara 10.00-12.00

Sper. Toate măsurile 
luate de guvernanți 

sunt necesare pentru 
a îndeplini toate con
dițiile necesare pentru 
a fi acceptați. Bine
înțeles că mai sunt 
multe lucruri care nu 
stau așa cum ar tre
bui, dar sperăm că 
toate se vor rezolva. 
Mariana, 
Deva

Nimic nu merge 
bine în România, 

iar condițiile impuse 
de UE sunt departe de 
a fi îndeplinite. Dacă 
tot așa vor merge 
lucrurile, nu vom fi 
acceptați în Uniunea 
Europeană pentru că 
vom fi doar o povară 
pentru ei.
Gheorghe Moldovan, 
Deva

Da. Nimic nu este 
imposibil dacă vor 

fi îndeplinite toate 
condițiile. Dacă nu ar 
mai fi corupție, multe 
probleme din dome
niul justiției și 
economiei ar dispărea. 
Uniunea Europeană 
nu acceptă astfel de 
practici.
Ana Meteșan, 
Deva

Ar fi bine, dar ne 
mai trebuie 200 de 

ani pentru a îndeplini 
condițiile de accepta
re. Noi în țară nu 
avem conducători, ci 
niște tâlhari 
legalizați. Când 
aceștia vor dispărea, 
vom fi acceptați 
în UE.
Iosif Rist, 
Deva

(Foto: Traian Mânu)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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Fiestă și 
întărirf la Jiul

• Cupa „Constructorul". între 16 și 19 
iunie a.c., la Hunedoara va avea loc Cupa 
„Constructorul" la tenis de câmp. Organiza
tori sunt Asociația Județeană de Tenis, Fe
derația Română de Tenis, DJS și Clubul 
„Constructorul" Hunedoara. Vor participa 
concurenți la 6 categorii de vârstă: 8-10 ani, 
12, 14, 16 și 18 ani, precum și seniori.(V.N.)

• Finala Cupei. Miercuri, 15 iunie a.c., ora 
17, pe Stadionul CFR Marmosim Simeria va 
avea loc finala Cupei României la Fotbal, 
faza județeană. Se vor întrece CFR Mar
mosim Simeria și Minerul Aninoasa. Prima 
echipă a întrecut în semifinală pe CFR Mar
mosim II cu 4-0, iar cea de a doua, cu 6-0 
pe Gloria Geoagiu. (V.N.)

■ La Petroșani se 
așteaptă sprijinul CJ și 
al altor instituții pentru 
a activa în Divizia A.

Valentin Neagu
valentin, ne a gu@ in form media ro

Petroșani - Deși bucuria 
revenirii în primul eșalon 
fotbalistic încă nu s-a risipit, 
iar banchetul oficial care 
marchează acest eveniment 
are loc astăzi la Cabana Rusu 
din Paring, gândul celor care 
conduc destinele fotbalului 
din Valea Jiului este către 
viitor. Acest lucru a reieșit cu

Duel de foc în semifinalele 
CR la futsal

Deva (C.M.) - Tragerea la sorți a semifi
nalelor Cupei României la futsal, desfă
șurată, ieri, la sediul FRF, a fost cu ghi
nion pentru FC CIP, devenii urmând să 
întâlnească cel mai dificil adversar posibil, 
respectiv campioana actualei ediții AS Odor- 
heiu Secuiesc. „E mai bine așa, pentru că 
evităm o deplasare lungă la Constanța sau 

.f București în contextul în care jucătorii 
~ noștri sunt foarte obosiți. în plus, avem 

ocazia să jucăm tur-retur, nu doar un meci 
decisiv direct în finală și poate ne luăm 
revanșa pentru înfrângerile din campionat”, 
preciza Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. 
Primul joc se va disputa, joi, de la ora 19.00, 
la Deva, iar returul duminică la Odorhei. 
în cealaltă semifinală se vor întâlni MGA 
București și FM Constanța, iar finala se va 
disputa pe 26 iunie la Constanța.

Concurenta în ținută de ocazie Diana într-o ipostază... estivală Diana echipată pentru antrenament

„Reușesc tot ceea ce îmi propun"

Opt medalii la tir cu arcul
Aninoasa (C.M.) - Reprezentanții clubu

lui Minerul Aninoasa și-au demonstrat 
măiestria și la Campionatele Naționale de 
tir cu arcul din acest an, desfășurate la 
finalul săptămânii la Iași, obținând nu mai 
puțin de opt medalii: trei de aur, patru de 

i argint și una de bronz. Cele mai valoroase 
performanțe le-a realizat echipa de seniori, 
clasată pe locul I înaintea formației CSM 
Iași și a echipei mixte București - Rădăuți 
- Aninoasa, de junioarele Luminița Sîrbu și 
Andreea Urițescu și de cadetul Răzvan Mar- 
cu care au îndeplinit baremul pentru par
ticiparea la Campionatul European din 
Danemarca. „Sunt doar parțial mulțumit de 
rezultate, pentru că pentru prima dată după 
15 ani, clubul nu va avea reprezentant la 
Campionatul Mondial de seniori, întrucât 
nu am obținut decât locurile doi și trei la 
naționale”, preciza Viorel Hăbian, 
antrenorul clubului din valea Jiului.

MWalHla cucerita de Mln. Aninoasa

Seniori: Echipa - aur; Anton Solomon - argint; 
Daniel Călin - bronz.
Seniori compound: Cornel Han - argint.
Junioare: Luminița Sîrbu - aur; Andreea Urițescu 
- argint.
Cădeți: Răzvan Marcu - aur; Ștefan Ristei - argint.

■ Diana Oprea e o fire 
ambițioasă și sociabilă 
care adoră să gătească 
mâncăruri ardelenești.
ClPRIAN MARINUț 
ciprian.niarinut@informmedia.ro

Deva - Prima invitată a Cu
vântului liber la concursul 
„Miss Sport” este Diana 
Oprea, singura sportivă din 
România care va participa la 
CM de fittness programat în 
iulie în Malayesiâ. Diana este 
din București, a venit la școa
la de gimnastică din Deva la 
6 ani și a rămas aici, unde în 
această vară își va susține 
licența la Colegiul de Măies
trie Sportivă.

CUVÂNTUL LIBER: Ce avanta
je are o persoană care prac
tică sportul în fața uneia 
care nu face mișcare?

Diana Oprea: Dincolo de fap
tul că îți modelează corpul și 
musculatura, oferindu-ți o 
ținută agreabilă, sportul îți dă 
vitalitate și te menține tânăr. 
Am foarte multe argumente 
pentru aceste afirmații, pen

claritate din discuția avută 
ieri cu Alin Simoc, patronul 
Jiului. „Este o mare bucurie 
pentru noi, cei din Valea Jiu
lui, că după atâtea eforturi și 
strădanii echipa a reușit să 
promoveze. Nu s-a mai întâm
plat ca anul trecut, când am 
ratat promovarea la mustață. 
Oricum, cred că este o 
bucurie pentru întreg județul 
Hunedoara și de acest lucru 
suntem mândri” - ne-a 
declarat Simoc.

Sprijinul autorităților?

Din discuție am înțeles, de 
asemenea, că încă de pe acum 
oficialii Jiului au demarat 

tru că am început sportul la 
4 ani și timp de 16 ani l-am 
practicat la nivel de perfor
manță.

C. L: Care a fost cea mai 
mare provocare pe plan pro
fesional?

D. O.: Am participat la nu
meroase competiții naționale 
și internaționale, dar cel mai 
greu concurs e cel care ur
mează, respectiv participarea 
la CM de Fittness.

C. L: Ai avut și dezamăgiri, 
dacă nu profesional, din 
partea oamenilor?

D. O.: Nu. Toți antrenorii cu 
care am colaborat au rămas 
pentru mine modele. Fiecare 
are un loc special în sufletul 
meu, întrucât de la fiecare am 
avut ceva de învățat.

C. L: Ești o bună 
gospodină?

D. O.: îmi place să gătesc. 
Mă pasionează gastronomia și 
prepar tot felul de mâncăruri 
ardelenești. în plus, sunt 
destul de strictă în privința 
curățeniei, îmi place să am 
totul pus la punct în casă.

Jucătorii Jiului participă azi la banchetul oficial al promovării

unele măsuri menite să ducă 
la întărirea lotului, „pentru 
că greul abia de acum începe, 
iar rigorile Diviziei A sunt cu 
totul altele”. Patronul Jiului 
a mai ținut să precizeze că nu 
peste multă vreme echipa va 
primi un autocar nou și că 
până la toamnă se inten
ționează montarea a șapte mii 
de scaune în tribunele sta
dionului. El a ținut însă să 
precizeze încă un lucru, care 
ni se pare foarte important

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

D. O.: Cred că m-am născut 
să particip la concursuri. îmi 
place emoția dinaintea com
petițiilor. Cred că sunt veselă 
și sociabilă. Și sunt sigură că 
îmi place să ajut oamenii. Și 
mai mult decât orice, reușesc 
tot ce îmi propun, pentru că 
sunt ambi-țioasă. Mi-ar fi 
plăcut să fiu mai înaltă.

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

Diana Oprea

Data și locul nașterii: 27.09.1982, 

București.

Ocupația: practicantă a fittnessului și 
antrenoare de aerobic la CSS Cetate

Palmares: campioană națională la gim
nastică artistică în 1994-1995 cu 
echipa și la bârnă; campioană națio
nală la sport aerobic în 1999 și 2004; 
locul IV la CE de Fittness în 2001, locul 
VI la CM de Fittness în 2002.

Pasiuni: călătoriile, cosmetica. 

pentru viitorul Jiului.
„Mulți m-au întrebat dacă 

voi vinde locul din Divizia A. 
Răspunsul meu este urmă
torul. Dacă voi găsi resurse și 
voi fi sprijinit, voi duce trea
ba mai departe. Dacă nu voi 
mai putea, mă voi retrage și 
voi lăsa pe alții să decidă. 
Oricum, ni s-a promis și spri
jinul Consiliului Județean, 
așa că sperăm ca lucrurile să 
meargă bine”, a mai spus 
patronul Jiului.

pentru ca Deva să fie un 
oraș mai agreabil?

D.O.: Ar trebui ajutați tine
rii, în sensul de a li se oferi 
mai multe eportunități și 
facilități. în Deva ar fi bine 
venite un bazin acoperit, un 
patinoar sau un club elegant 
cu muzică latino.

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

D. O.: Nimeni nu e perfect, 
dar un bărbat atent, tandru și 
iubitor poate fi pe gustul mul
tor femei.

FOTBAL / Divizia D
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 26- a, 12 iunie. Minerul 
Teliuc - Metalul Crișcior 1-1; Constructorul Hunedoara 
- Victoria Călan 3-1; Minerul Bărbăteni - Minerul Uricani 
2 - 9; Retezatul Hațeg - Dacia Orăștie 0 - 1 ;Gloria Geoa
giu - Minerul Aninoasa 0 - 5; Universitatea Petroșani - 
CFR Marmosim 0 - 0. Ponorul Vața a stat,
Clasamentul
1. Minerul Uricani 24 23 1 0 89 15 70
2. CFR Marmosim 24 17 2 5 78 18 53
3. Minerul Aninoasa 24 15 5 4 62 16 50
4. Retezatul Hațeg 24 15 1 8 42 28 46
5. Ponorul Vața 23 11 4 8 41 35 37
6. Dacia Orăștie 24 12 0 12 54 30 36
7. Minerul Bărbăteni 24 10 3 11 29 50 33
8. Constructorul Hd. 24 10 1 13 31 48 31
9. Minerul Teliuc 24 7 4 13 29 57 25
10. Universitatea 23 6 5 12 29 44 23
11. Victoria Călan 24 6 3 15 28 53 21
12. Metalul Crișcior 24 3 8 13 21 62 17
13. Gloria Geoagiu 24 1 1 22 12 89 4

Ia și câștigi premii atractive!
• Concursul Miss Sport CL se desfă
șoară în perioada 14 iunie - 15 iulie, 
în fiecare marți, joi și sâmbătă, în Pa
ginile Sport vom publica interviuri, i- 
lustrate cu fotografii adecvate cu spor
tivele invitate să participe la concurs.
• După ce ați „descoperit” secretele 
participantelor și le-ați „savurat” 
look-ul, votați, dând note de la unu 
la zece. Prin însumarea notelor oferite 
de cititori vom stabili clasamentul 
concursului Miss Sport CL.

• Cititorii care vor vota, trimițând 
minimum opt din cele 12 taloane pe 
care le vom publica, vor putea câștiga 
prin tragere la sorți un telefon mobil 
și multe alte premii surpriză.
• Puteți aduce talonul la redacție sau 
să-l trimiteți prin poștă la adresa: 
Redacția ziarului „Cuvântul liber", 
C.P. 3, O.P. 1, Deva.
• Extragerea norocoșilor va avea loc 
vineri 15 iulie, în cadrul festivității de 
premiere.

Talon de concurs - 14 iunie 2005
Nume__________________ Prenume___
Adresă_____________
Telefon ____________
Numele concurentei_____
Nota acordată concurentei:

E-mail

CONCURS

mailto:ciprian.niarinut@informmedia.ro
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Felicitări (67)
• Primele zBe de vară îmi aduc bucuria 
sărbătoririi zilei de naștere a fiului meu Ciprian 
Alic. Singura durere care mă macină este 
pierderea soțului meu pe care doar dragostea 
fiului meu o ameliorează. îi mulțumesc fiului 
meu și cu toată dragostea ii urez .La mulți ani "I 
Minodora Alic

Vând ap. 2 camere (03)

• bduL Dada, parter, apometre, gaz contorizat, 
vedere la bulevard, ideal privatizare, preț nego
ciabil. Tel. 0727/779402.
• decomandate, bucătărie mare, parchet, gre
sie, faianță, baie cu geam, balcon mare închis, 
apometre, gaz contorizat 2 focuri, I. Corvin, bl. 
NZ25, preț 34.000 euro, negociabil, tel. 220025.
• contort 2, etaj 1, jaluzele exterioare, amenajări 
interioare, lavabil, parchet, gresie, faianță, cablu, 
telefon, contorizări, preț negociabil. Tel. 228109.
• decomandata, 55 mp, balcon închis, conto
rizări, apă, gaz, bine întreținut, zona Liliacului, 
preț 920 milioane lei. Tel. 0745/084616,234415.
• decomandate, contorizări, etaj 9/9, zona 
Pieței, preț 700 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/521378
• decomandate, In Hunedoara, Micro 5, etaj 2, 
ultraamenajat, preț 530 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0727/756116
• decomandate, licări, centrală termică, 
apometre, mobilat, Deva, zona Micro 15, bl, 61, 
sc. A, et. 9, ap. 58, preț 600 milioane lei, tel. 
231278 0720/353803.
• Deva, Micro 15, etaj intermediar, preț 450 
milioane lei, negociabil. Tel. 223943,0745/393719.
• Deva, Scărișoara, foarte urgent, semideco- 
mandate, contorizări, fără îmbunătățiri, preț 620 
milioane lei. Tel. 224296,0788/361782.
• Deva, zona Gării si garsonieră, preț 680 
milioane lei, negociabil. Tel. 0720/437889.

• Hunedoara, central, etaj 1, îmbunătățiri, cen
trală termică, gresie, faianță, parchet, instalații 
noi, balcon închis, ușă metalică, ocupabil 
imediat, preț 720 milioane lei, negociabil. Tel. 
0741/077821.
• ultracentral, bloc cărămidă fără îmbunătățiri, 
contorizări, etaj 3, preț 950 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 213469,0723/011655.
• ultracentral etaj intermediar, renovat, îmbu
nătățiri totale, preț negociabil la vedere. Tel. 
0726/705460.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• etaj 1 sau 2, cu centrală termică în Simeria, 
ofer 650 milioane lei. Tel. 0727/844590.

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contorizări, 2 băi, 2 balcoane, 
preț negociabil. Deva, str. I. Corvin. Tel. 218973, 
0727/357313.
• decomandate, îmbunătățiri, în Simeria, etaj 4, 
bloc acoperit, 2 băi, preț 1 mid. lei, ușor nego
ciabil, zonă centrală Tel. 0723/686162.
• Deva, I. Creangă contorizări, 2 băi, bucătărie 
mare, parchet paluxat, interfon. preț 43.000 euro. 
Tel. 224296,0788/361782.
• etaj Intermediar, central, preț negociabil, la 
fața locului. Tel. 0726/593019,0720/598689.
• ra, apartament 3 camere, zona Cora,
casă la 3 km de Hunedoara cu teren, grădină 
livadă și teren intravilan cu 3 garaje construite în 
zona Ceangăi, prețuri negociabile. Telefon 
718969. «
• urgent, Deva, etaj 2, renovat, parchet, 
apometre, gaz 2 focuri, ușă metalică, preț 730 
milioane lei. ocupabil imediat. Tel. 0722/564004.

• zonă ultracentrală. Simeria, decomandate, 
îmbunătățiri, etaj 4, bloc acoperit, preț 1,100 mid. 
lei. negociabil. Tel. 0723/686162.

LaborMed
PHARMA

Companie românească lider în producția 
farmaceutică, recrutează pentru divizia 
distribuție națională:

de

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

Tg. Jiu, Tg. Mureș, Brașov

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, multiple 
îmbunătățiri, etaj 1 din 4, 112 mp, Deva, str. 
Carpați, preț 47.000 euro. Tel. 0745/079659.
• Deva, zona Liliacului, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bucătărie mărită hol mărit, o cameră 
cu parchet, interfon, preț 1,435 mid. lei. Tel. 
224296,0788/361782.
• Deva, zona M. Eminescu, amenajări deosebite 
și teren intravilan Deva, poziție excelentă pentru 
construcție casă sau casă de vacanță, preț 
negociabil. Tel. 0720/437889.

Vând case, vile (13)

• casă In Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!
• urgent, casă în Orăștie, șură șl grădină st 600 
mp, cu apă gaze, curent canalizare, str. crișan 
nr. 34. informații Str. Viilor, nr. 83. Tel. 241263.

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

Vând case la țară (17)

• Bohoft, încălzire centrală apă trasă în casă 
baie, bucătărie, pivniță mansardă închisă gard, 
bucătărie vară, fântână apă minerală și apă 
dulce, fosă septică pomi fructiferi. Tel. 229256.

• casă 2 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

• casă (vBâ) P+M Șoimuș, apă, gaze, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, 2 beciuri, living (scară inte
rioară), terasă garaj, anexe, grădină, preț nego
ciabil. Tel. 225046,0727/934959.
• casă cu grădină șl anexe gospodărești în 
Pricaz, str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• casă veche în Săcărâmb, 2 camere, bucătărie, 
coridor, grădină cu pomi 2554 mp. Tel, 226796.
• vând casă cu anexe gospodărești, în Turdaș, 
nr. 182. Tel. 0721/035361.
• vând sau schimb casă la Batiz cu apartament 
3 camere și diferență Tel. 734898, orele 19 ■ 22.

Vând garsoniere (19)

• amenajată complet, zonă bună Deva, 515 
milioane lei, negociabil și apartament 2 camere 
zonă centrală preț discutabil. Telefon 
0720/437889.
• vând sau schimb garsonieră mobilată și 
utilată centrală termică gresie, parchet, lam
briuri, în Simeria, zonă centrală cu apartament 2 
camere plus diferență Tel. 0746/940626, 
0745/343093.

CONSUMCOOP
GEOAGIU

Str. Calea Romanilor, nr. tSS 
Telefon 248.538

SOLICITA oferte 
PENTRU LUCRĂRI DE 

MODERNIZARE LA
MAGAZINELE PROPRII,

• cartier Dada, bl 4, etaj 1, corrtorizirl, ocu
pabil Imediat Nu sunt agent imobilla Tet 
230592,0728/807419,
• cartier Dada, parter, contorizări, repartitoare, 
parchet laminat, gresie, faianță ocupabilă ime
diat, preț 550 mii. lei. Tel. 0745/356077,220579.
• garsonieră ultracentral, superamenajată, 
vedere la bulevard. Deva, tel. 0721/806411.
• ița sanitare noi, parchet rașchetat, fa
ianță - gresie nouă apometre, etaj 1 din 4, zona 
Dacia, preț 400 milioane lei, negociabil. Tel. 
234415. '

Vând terenuri (21) Microbuze. Dube (38)

• 1200 mp teren intravilan grădină 20 x 60 mp, în 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă școală, preț 
12.000 lei/mp, negociabil, cu acte in regulă Tel. 
212272,0723/732560.
• 1X500 mp teren, lângă cabana Bejan. Tel. 
222002, după ora 20 șl 223783.
• 1779 mp teren Deva-Sântuhalm, zona Alaska. 
Tel. 210869,0721/430502.
• 24,700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• Don, zona Zăvoi, 850 mp, lângă casa galbenă, 
25 euro/mp, gaz, curent, apă, canalizare, nego
ciabil. Tel. 213469,0723/011655.
• Inv i (extravBan) Almașu Sec, preț nego
ciabil. Tel. 224296, 0788/361782.
• Intravilan 1500 mp, fs 25 m, zona Fabricii de 
Mătase Matex Deva, acces la toate utilitățile, 
preț 35 euro mp, negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308 seara, 212057.
• IntravBan 4625 mp și două construcții cu câte
2 camere fiecare, în Tampa <CF 166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă ca
nalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• IntravBan Dovi foO mp, panoramă asupra 
orașului, str. N. Tonitza, utilități în apropiere, preț 
15 euro/mp. Tel. 218399,0720/348083.
• Intravilan Dova, str. Prelungirea Vulcan, la 
vișini, 5700 mp, se poate parcela, preț 18 
euro/mp. Tel. 0741/138535, 0722/338619, 
0723/507236.
• ir*  avi iței DN 7, pentru construcție casă 
st 1750 mp, fs 18 m, facilități gaz, apă, prețul 
pieței. Tel. 0727/756116.
• Intravilan, 7000 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 
0723/400612,0254/231740.
• IntravBan, acces la toate facilitățile pentru 
casă sau cabană, 510 mp, fs 12 m, preț 100 
milioane lei, negociabil. Informații Leșnic nr. 122, 
tel. 0744/568995.
• IntravBan, In Simeria, zona Marmura, 15 ari, 
acces la curent, apă și gaz, preț 10 euro/mp. Tel. 
0745/343093.
• 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 teren intravilan pentru construcție casă 
în Șoimuș, la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, facilități 
gaz, curent la poartă Relații zilnic la tel. 220269, 
după ora 16 sau 0746/029058

Vând spații comerciale (25)

• amenajat ca ABC, suprafață 20 mp, Al. Teilor.
Informații la tel. 219961. între orele 19 - 22.

Vând alte imobile (27)

• vând In Deva unitate oe producere și îmbute- 
liere a sucurilor cu spații de producție proprii și 
licență de fabricație, preț 57.000 euro, negociabil. 
Tel. 0745/096675,218308 seara, 212057.

i Imobile chirii (29)

• ofer pentru închiriere apartament 3 camere, 
garaj, Micul Dallas, mobilat occidental, totul nou, 
preț 350 euro/lună taxe incluse. Tel. 215212.
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, suprafață totală 35 mp. Tel. 213406, 
0745/362858
• caut garsonieră de închiriat în Orăștie. Tel. 
0721/348953.
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă. Tel. 0722/330084.
• închiriez apartament 2 camere, bdul Decebal, 
complet mobilat. Tel. 0723/419531.

Auto românești (36)
• vând Dada 1300, af 1978, stare perfectă de 
funcționare, motor af 1987, rt, asigurare, preț 16 
milioane lei negociabil sau variante, tel. 
0726/705460.
• vând urgent Dacia 1410, albă af 1995, vt 2006, 
rovinietă geamuri ionizate, casetofon, praguri 
false, eleron cu stop pe frână genți, cauciucuri 
late, capotă față și portbagaj capitonate, 67,5 
milioane lei, negociabil, 0726/369313.

• vând dubiță Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă, 
radiocasetofon, alarmă închidere centralizată 
preț foarte bun. Tel. 0722/314123.
• vând Iveco Turbo Daily, 2500 cmc, 14 locuri, 
taxe achitate la zi, înscris pe persoană fizică sau 
variante, preț negociabil. Tel. 0726/705460.
• vând «genl microbuz de persoane VW LT 28 
model lung, înalt, 14 locuri, stare foarte bună de 
funcționare, cârlig remorcă af 1987, motor 
Diesel, 2400 cmc sau variante, preț negociabil. 
Tel. 0722/161661.

Camioane, remorci (39)

• vând Rabâ carosată stare bună preț excep
țional. Tel. 0744/790810.
• vând urgent remorcă două axe, închisă model 
furgon, model deosebit, stare foarte bună af 
2000, prețios milioane lei. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță nouă pe lemn, roți cauciuc, 1 - 2 
cai, abricht cu mandrină și circular. Tel. 
0254/263598.
• vând dradar nou Bosch PKS54, mașină șlefuit, 
aparat foto cu casetă încorporată storcător 
fructe, butelie aragaz, birou din lemn 1,50 x 0,80 
cu sertare, furnir maro. Tel. 260570.
• vând componente din combină Class, 1961, din 
dezmembrare. Tel. 0254/221198 după ora 15,30 
și 0254/779554 după ora 22.

• vând tractor U 445, nou, stare perfectă de 
funcționare, preț negodabIL Relații la tel 
07417297491

• vând stivultor electric 2,5 to, stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.
• vând tractor 45 CP, defect, preț negociabil. Tel. 
683091.

Piese, accesorii (42)

• vând J bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
jantă de dimensiunile 975/18, cutie viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele de Dacia Tel. 
221431 seara
• vând profile, lamele și tablă din aluminiu tip 
Slatina folosite la construcția unui chioșc, preț 
60.000 lei/kg. Tel. 0745/096675, 218308 seara, 
212057.

Garaje (43)
• închiriez pe termen lung garaj, zonă centrală 
Tel. 215202 între orele 17-21.

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

Mobilier și interioare (47)

• 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 canapea extensibilă de 2 persoane, 
culoare bleumarin, în stare foarte bună, un an 
vechime, preț 4,5 milioane lei. Tel. 0740/291239, 
0720/432448,0254/213483.
• vând canapea în stare bună, preț 700.000 lei. 
Tel. 0744/132384.

Decese (75)

Fiul Ciprian și fiica Cristina anunță cu adâncă durere in 
suflete decesul mamei lor dragi

ANA RONCEA
în vârstă de 52 ani. Corpul neînsuflețit este depus la Capela 
Cimitirului Catolic Deva, str. M. Eminescu. înmormântarea 
va avea loc miercuri 15 iunie. Dumnezeu s-o odihnească în 
pace.

Familia Alexe și nepoții Marius, Marinela și Cristi deplâng 
trecerea în neființă a celei care a fost

ANA RONCEA
Odihnească-se în pace.

Monti, Rose, Cornel, Carmen și Marius aduc un ultim 
omagiu celei care a fost

ANA RONCEA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Suntem alături de Margareta și copii în greaua încercare 
prin care trec la decesul soțului și tatălui drag.

Simion și Loly

• vând convenabl canapea extensibilă de 2 
persoane, birou, masă extensibilă de sufragerie, 
6 scaune tapițate. mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța), combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084, 0742/939993, 
0724/643045.
• vând covor persan manual 3/2,6 milioane lei, 
fustă piele lungă, nr. 50,1 milion lei, vestă piele, 
nr. 50, 700.000 lei, reșou voiaj 150.000 lei. Tel. 
234076.
• vând dulâpior vertical, 2 compartimente, 4 
rafturi, preț 800.000 lei. Tel. 0744/132384.
• vând mese metalice tip cepres, înalte, cu 
capace din lemn, posibilitate înlocuire cu mar
mură pentru baruri, preț 25 euro bucata, nego
ciabil. Telefoane 0745/096675, 218308 seara, 
212057.
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 735 
x 2000 mm, deschidere dreapta, Germania și 
geam termopan din aluminiu oscilobatant, 
maro, second hand, 88/125 cm, negociabil. Tel. 
0745/096675,218308 seara.
• vând uși metalice cu toc, pline sau cu geam, 
diverse dimensiuni, în unul sau 2 canate, pentru 
pivnițe, hale industriale, depozite, preț 1 milion 
lei mp, negociabil. Tel. 0745/096675,218308 seara, 
212057.
• vând mobilă 4 corpuri, stare bună, preț 4 
milioane lei și colțar Clio, stare foarte bună, preț 
9 milioane lei. Telefoane 0254/211363, 
0727/718081.

• vând bufet sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime cca 100 ani, stare irepro
șabilă. Tel. 212272,0723/732560.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

• vând deck stereo Akai, audiție ireproșabilă. 
Tel. 0720/437889.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Olimpia, geantă, blitz sau 
schimb cu telefon mobil, preț 1 milion lei. Tel. 
0722/161644.
• vând Nokia 8210 în stare bună, preț 1.200.000 
lei. Tel. 0744/132384.

Cerințe minime;
Absolvent studii superioare:
Experiență în distribuție;
Persoană dinamică rezistentă ta 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 dintr-o companie de 
renume, în condițiile unui pachet salarial motivant, transmiteți CV la 
fax: 021/224 39 03 sau e-mail: recrutare@labormedpharma.ro până 
la data de 17.06.2005.

Numai candidați! selecționați vor fi contactați pentru interviu!
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pastelor făinoase 
Monte Banato

ANGAJEAZĂ pentru DEVA
AGENT COMERCIAL

Cerințe:
- abilitate în vânzări și dinamism
- disponibilitate pentru program prelungit
- permis de conducere

Candidații interesați pot trimite un CV, în atenția Director Vânzări Vest, nu mai 
târziu de dată de 21.06.2005,
SC PANGRAM SA
Reșița, str. Timlșorii, nr. 4, jud. Caraș - Severin
Fax 0255/210.995, e - mail: personal@montebanato.ro. (25020)
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ÎMAGGR SHARP
AH Uîe productivity you want

AH the document ux urity you need

RENT or BUY?
Cumperi sau tachinezi î

Preturi începând dela 5991 
sau drarîSt; tună /

Distribuite r autorizat
SiLOG Electronics srl
Deva. Bd.DECEBAL bl.S - parter
Telefax: 0254-233.099

- excelentă calitate
- economic și ecologic
- design extrem de compact
- modulantate și flexibilitate
- IMPRIMANTĂ (GDI) standard
- SCANNER COLOR standard
- funcții speciale oferite standard
Garanție 1 - 3 ANI ......

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

Condiții:

• cunoașterea foarte bună a orașului Deva;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu atractiv în funcție de realizări.
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• program lejer.

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@infornunedia.ro

CONSUMCOOP 
GEOAGIU

Str. Calea Romanilor, nr. 158

Telefon: 248.538

■ Scoate la vânzare spații comerciale:
■ sanatoriu - parter bloc
- brutărie Balsa
- magazin Aurel Vlaku
■ magazin Almașu Mic de Munte
■ magazin Voia, Vâlișoara
- magazin Ardeu, Techereu
■T.V. - motorina
■Dacia Pikup
■Mobilier diferit {rafturi, tejghele, dulapuri metalice, 
birouri.)
■ Mașina îmbuteliat sucuri
■ Centrală termică pe lemne, cărbune
■ Fier vechi. {250031

RESURSE UMANE
S.C. Orema Manage

ment SRL Deva (societate 
acreditată de Ministerul 

Muncii și Ministerul Educației) 
organizează cursuri de 

specializare pentru inspectori 
resurse umane. Informații la 

tel. 0722/534697, 
0723/793457. |2M26|

ANGAJEAZĂ
GESTIONAR - vânzător la;

- magazinul Renghet
- magazinul Homorod
■ magazinul Cigmău
- magazinul Geoagiu
- magazinul Bozeș 

Informații la sediul Coopera
tivei, Calea Romanilor, nr.,158 
sau la telefon 248.538. izsoozi

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-Sevcrin, 
Hunedoara și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz^informmedia.ro 
Informații: O724-22-O3-65.

■

■

LIBEtt

mailto:recrutare@labormedpharma.ro
mailto:personal@montebanato.ro
mailto:sorina.sarmai@infornunedia.ro
informmedia.ro
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Materiale de construcții (53)

• SC Vyctorian SRL produce și vinde BCU 
(similar BCA, tehnologie Italia), la prețul de 
Z400JMO mc (TVA inclus), Hațeg, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 7, fostul CLF, tel 
0254/770865,0723/350500.

• vând gard de beton, asigur transport și mon
tat. Tel. 0723/659753.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• colecționar cumpâr statuete de bronz, ceasuri 
de aur, mașini de cusut germane, ofer plata pe 
loc în euro. Tel. 0742/391350.
• cumpâr ilustrate și plicuri vechi până în anul 
1965. Tel. 222579.

Electrocasnice (56)

• vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună Tel. 221431 seara
• vând ladă frigorifică 4 sertare, un frigider 
Arctic, mărime medie, ambele la 5 milioane lei. 
Tel. 0720/432448,0254/213483.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 • 2505013, perfectă funcționare, ve
chime peste 100 ani. Tel. 212272,0723/732560.
• vând mașină de spălat Alba Lux 9, preț 800.000 
lei. Tel. 221431 seara
• vând mașină de spălat automată și covor iută 
2,5 x 3 m. Tel. 211603.
• vând mașină de spălat automată și frigider cu 
congelator separat, aduse din Germania, preț 
avantajos. Tel. 0254/218301,0727/861868.
• vând urgent ladă frigorifică 5 sertare aproape 
nouă frigider Minsk rusesc și aspirator AP 21, 
toate în perfectă stare de funcționare. Tel. 
232414.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 30 porci mici și mari, în localitatea 
Cucuiș, familia Trufaș Marian. Relații tel. 
0720/372609.
• vând armăsar 8 ani și 35 ari teren, lângă râul 
Petac, comuna Peștișu Mic. Tel. 745077.
• vând fân de grădină cosit și necosit, la 3 km 
de Hunedoara. Tel. 0723/005657.

REALITATEA TV DEVA

REALFFATEA TV
OEVA "

Imaginea TA 
zilnică!

(24694)

Instrumente muzicale (60)

• vând pian vienez, coadă scurtă placă bronz, 
clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431 seara.

Altele (61)

• ofer pentru nunți, botezuri, etc. siropuri și 
sucuri Florida, de calitate superioară la cele mai 
reduse preturi, la cantități mari se fac reduceri 
de preț. TeL 0745/096675,218308,235320.
• oferim la prețuri mici siropuri concentrate 
pentru consum casnic, sifonerii, îmbuteliate la 
sticle plastic sau vrac (la butoi), Deva. Tel. 
235320,0745/096675.
• oferim la prețuri minime sucuri Florida, cali
tate superioara, 8 sortimente, îmbuteliate la 
sticle plastic de 2 litri, sifonate și la 3 litri nesi
fonate, Deva. Tel. 0745/096675,235320.
• vând 3 sobe de teracotă. Tel. 0727/439633, 
după ora 18J0.

• 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 calibrate. 
Pentru plata pe loc 15.990.000 lei. Tel. 
0744/561964,0269/228707.

• oferim siropuri superconcentrate 12 sorti
mente pentru dozatoare Tec, laflacoane plastic 
de 2 litri din care se obțin 570 pahare suc, 
câștiguri peste 400%. Deva, tel. 235320, 
0745/096675.
• vând 2 bazine inox dreptunghiulare pe suport 
metalic 250x180x70 cm, capacitate 2000 litri 
fiecare, posibilități răcire lichide alimentare, preț 
380 euro bucata, negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308 seara, 212057.
• vând 2 butelii turistice noi, aduse din Polonia. 
Tel. 232414.
• vând 2 vane inox dreptunghiulare, capacitate 
1000 litri fiecare, preț 280 euro bucata, nego
ciabil. Tel. 0745/096675,218308 seara, 212057.
• vând baterie piramidală creștere găini ouă- 
toare cu automatizare alimentare cu apă și 
energie electrică Tel. 0254/210977.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă func
ționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând în Deva 11 butoaie inox pentru bere, 
capacitate 60 litri fiecare, preț 60 euro bucata, 
negociabil. Tel. 0745/096675, 218308 seara, 
212057.
• vând sobă pe gaz pentru încălzire, emailată 
cu rame inox, preț 2.000.000 lei. Tel. 0744/132384.

• vând tablă ondulată pentru acoperiș grun- 
duită, diverse dimensiuni, preț negociabil. Tel. 
0745/096675,218308 seara, 212057.
• vând navete 1/12 cu sticle de 1 litru pentru apă 
minerală navete 1/20 și 1/24 cu sticle euro de 
0,5 litri, preturi avantajoase. Tel. 0745/096675, 
235320,218308 seara.
• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Drăgulin Maria Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gavrilă Rozalia Se declară nul.
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Burz Patricia Alexandra și Burz Monica Mariana 
Se declară nule.
• pierdut carte de alegător pe numele Stoicuța 
Raluca Vanina Se declară nulă

Licitații (64)

• Asociația Composesorală Rișculița orga
nizează licitație pentru vânzare de cireși, în data 
de 17.06.2005,' ora 17, la Rișculița

Apeluri (65)

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

Matrimoniale (69)
• domn, 43 ani, doresc cunoștință cu o doamnă 
pentru căsătorie. Tel. 0721/170245.

Solicitări servicii (71)

• caut agent femeie pentru îngrijită unei fetițe 
de 1,5 ani, la domiciliu, în Deva Tel. 0723/673209.

Prestări servicii (72)

• SC Optimedia SRL execută industrial 
tâmplârie pvc și geam termopan cu argon 
de cea mai bună calitate. Performanțele 
sunt realizate de roboți industriali din 
tehnologia de asamblare a autoturismelor , 
Iso 9001/2000. Oferim plasă de insecte cu I 
balamale, gratuit Reducere 20% luna iimie. 
Deva, M. Eminescu, BL C80, tel 0254/232969, 
0724/575023; Hunedoara, Lipscan, nr. 1 tel 
0254/712314,0723/025015.

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

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

• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.

• 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.

• transport mobilă sau electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 to și 14 mc. Tel. 225578, 
0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm lucrător comercial (vânzătoare) 1 
I vârsta minimă 25 ara, aspect plăcut cunoș

tințe minune de contabilitate primară pen- I 
. bu magazin de articole erotice (sex shop). 
| Condiții excelente! TeL 0740/858651.

• societate comercială angajează munci
tori b/.bați sau femei din Hunedoara sau 

ipn imr, cu vârsta cuprinsă intre 18 și 
46 ani in vederea specializării in Itaha 
(confecționare obiecte igienico sanitare). 
Curriculum vitae se depune zilnic, intre 
orele 16-18, până la data de 204)62005, in 
Deva, Str. Progresului bL 2B, ap. 3, parter. 
Infbnnații la teL 0723/289615 sau 0254/ 
219169. Interviul va avea loc in data de 
22/234)62005.

• caut zidari și falanțari. Relații la tel. 
0726/076256.
• SC Eurotur Service SRL Deva angajează zidari, 
zugrav, dulgher, tinichigiu. Informații la tel. 
0254/219704.

• angajăm In condiți avantajoase ajutor 
bucătar. Informații la teL 0788/040492, 
0788/394795.

A',

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul familiei 

tale!

RECLAME
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Vând ap. 1 cameră (01)

caretă 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, preț85 mii, lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488, 
(TinaTerra Mia Hunedoara)
• cameră cămin, în Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet, preț 100 mii. lei. Tel. 0741/130.438 
(Profil Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• zona Dada, ocupabilă imediat Preț 480 mii,, 
neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zona LManiu, gresie, faianță, parchet, balcon 
închis. Preț 650 mii. neg., 219470. (Multiprima)
• dec, complet mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• bd. Decebal etaj 7, semidecomandate, con- 
torizări, balcon mare, repartitoare, preț 870 mii, 
lei. Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• ion*  Eminescu, cu balcon, gresie, faianță, 
parchet nou, contorizări, ușă nouă metalică, preț 
630 mii. lei negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, contorizări, parchet dublă, etaj 
intermediar, fără amenajări, preț 550 mii. lei neg. 
tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Decebal piață, decomandată, conto
rizări apă, gaz 2 focuri, repartitoare căldură, 
parchet balcon, ocupabilă imediat preț 670 mii. 
lei negociabil, tel. 0745/302200, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, etaj 1, contorizări, 40 mp, 
gresie, faianță, parchet, forme rigips, spoturi, 
lavabil preț negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dea, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dea, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăști dea, mobilată, balcon închis, et.
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• dea gresie, faianță zona Dacia, preț 450 mii. 
lei, 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)
• zone (Merite și prețuri diferite. Inf.: 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 neg. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• decomandată parchet, balcon mare, scară cu 
interfon, locuință bine întreținută Decebal, preț 
695 mii. neg. Tel. 223400, 0720-387896, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• ultracentrală'balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele com
plexului Romarta în bloc cu 4 etaje. Decebal. Preț 
780 mil. ROL/7&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 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania termopane, convector 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. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Eminescu, dec., st 35 mp, balcon, 
cămară etaj intermediar, contorizări, recent 
amenajată Preț 520 mii. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0727-706515. (Rubin’S Home).

• zona Dadă dec., modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona Progresul, decomandată contorizări, 
etaj intermediar, 32 mp, preț 700 mii., tel. 
0742/290024 (Prima-lnvest)
• Micro ă 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, 
(TinaTerra Mia Hunedoara)
• zona Union, et. 4, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convector 
+boiler, preț360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Hacăra, et. 9, convector+boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Dunăreă etaj 4 izolat 
azbociment apometre, gresie, faianță ușă nouă 
jaluzele exterioare, preț 320 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• hi Hunedoara, zona Parâng, convector, lavabil, 
gresie; preț 250 mii. lei, negociabil. Tel. 
0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunăreă 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)

• In Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• st cumpără urgent garsoniere în zonele Dacia 
Decebal, Progresul, Mărăștiul Nou, Micro 15, tel. 
0745/302200, o;-■«'■ Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Bălcescu, amenajat, centrală termică 
preț 740 mii. neg., tel. 0722/564004 (Prima- 
lnvest)
• zona Gojdu, semidec., balcon închis, con
torizări, preț 920 mil.lei, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zonaMtneruM, contorizări, balcon închis, et.l, 
bloc de cărămidă preț 800 mii. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, dec, contorizări, amenajat 
frumos, ocupabil imediat, et. 3, preț 820 mii., 
neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgenți Dec, zona Zamfirescu, et. 1, balcon 
mare închis, parchet, 50 mp, complet contorizat, 
preț 860 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona IJa Auto, et. 3, vedere la bulevard, 
contorizări, amenajat modem, ușă metalică 
preț620 mii. neg, 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona 22 Decembrie, et. Intermediar, decoman
date, 2 balcoane, gresie, faianță Preț 1.250 mid. 
neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zona centrală balcon închis, termopane, 
centrală termică climă, modificări interioare. 
Preț 40.000 euro neg, tel. 219470. (Multiprima)
• zona Dadă et 3,2 holuri,, gresie, parchet 
laminat, liber, 640 mii. lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Pofida municipiului, et. 2, sdea, neame
najat, preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/159608 206003. (Mimason)
• zona fadul 1 Decembrie, cu vedere în spate, 
liber, fără îmbunătățiri, preț 990 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona BMa, dec, et. 2, 52 mp, stare bună 
contorizări, beci, preț 13 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)
• zona Astoriă sdea, parter, neamenajat, preț 
650 mii. lei, negociabil, tel. 0740/173103,230324. 
(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 Dadă bloc cărămidă contorizări, 
parchet gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mil, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat, contorizări, preț900 milioane lei, neg. 
Tel. 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, semidea, contorizări, balcon, 
preț 700 mii., tel. 224296,0788/361782, (Garant 
Consulting)
• urgent, semidea, 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)
• fad. Decebal, et. 3, decomandate, faianță 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 1,3 mid. 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bd. Bălcescu, et. intermediar, în circuit, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 820 milioane 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• AL Armatei, parter, contorizări, mobilat, 
parchet Preț 750 mii. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting) ;
• Dada, 2 holuri, parchet, faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, negociabil, tel. 0745/786.578. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Zamfirescu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• decomandate, living, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, negociabil. Tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Go|du, decomandate, et bun, parchet, gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, 
negociabil. Tel. 0788/497.618 (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• Aleea CrisuluL semidec.. et. bun, foarte 
frumos, gresie, faianță, termopan, balcon închis. 
Preț negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

• eta| Intermediar, circuit, gresie, faianță 
parchet, balcon, scară cu interfon. Zonă Lido. 
Preț 950 mil. ROL/95.000 RON negociabil. 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. ROU/76.000 
RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• etaj 1, gresie, faianță parchet laminat, 
contorizări, modificări interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mil. ROL/64.000 RON. Tel. 223400.0742- 
005228 0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 1, parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare. Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. Tel.223400, 
0741-084668 0724-169303. (Casa Betania)
• decomandat, contorizări. balcon, etaj inter
mediar. Strada Bejari. Preț 480 mii Rol 48.000 
Ron. Tel. 223400,0742-005228 0720-387896. (Casa 
Betania)
• drcult, etal 2 din 4, contorizări, bine întreținut, 
balcon. Bălcescu. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. 
Tel. 223400, 0741-084668, 0720-370753. (Casa 
Betania)
• zona DecebaL decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă termopan, ușă nouă parchet, gresie, 
faianță recent amenajat, ocupabil imediat, preț 
1600 mii., lei negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat, apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil imediat, preț 700 mii. lei negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• Zona Dorobanți decomandate, etaj 2, cen
trală termică aer condiționat, termopan, toate 
ușile noi, parchet laminat, gresie, faianță se dă 
și mobilat, bine întreținut, preț 1600 mii., lei neg. 
tel. 0745/302200, 0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Bejșus, decomandate, etaj 2, cu modi
ficări la bucătărie și hol, balcon, preț 550 mii. lei 
neg., tel. 0745/302200, 0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona împăratul Traian, decomandate, cen
trală termică termopan, modificat stil occiden
tal, deosebit, parchet, gresie, faianță preț 40.000 
euro negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Ndfa)

• zona AL Teilor, parter, bun pentru spațiu 
comercial, centrală termică parchet stejar, 
gresie, faianță pereți izolați termic, 2 boxe, preț 
700 mii. lei negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandate, etaj interme
diar, modificări stil occidental, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță toate ușile noi, 
preț 1500 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540.0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat, preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță parchet laminat, lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 milioane lei, nego
ciabil. Telefoane 228540,0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)
• parchet, balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță zugrăvit recent, etaj Intermediar, preț 
820 mil. lei. Tel. 228540,0722-566938 0721-268668 
(Ag. Imob. Ella)
• semidecomandat*,  zona Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil imediat, preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodem, 
parțial mobilat, merită văzut, 1,250 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0722-566938, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, ușă schimbată ocupabil 
Imediat, preț 340 mii. lei.Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• In Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj Intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă ult*c*ntrală,  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 modeme, 
termopane, gresie, faianță eto, se vinde complet 
mobilat șl utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Straiului, etaj Intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mil. 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, etal 2, zona Liliacului, gresle+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 Scărișoară 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, faianța, parchet, merită văzut. 
Preț 770 mii. lei, negociabil. Tel. 0745-666447. 
(Rubin's Home)
• Calea Zarandulul et. 6/7, decomandate, 
superamenajat, terasă mare+balcon, totul 
termopan. Preț 1,350 mid. lei, negociabil. Tel. 
0740-232043. (R’ubln's Home)
• zona Bălcescu, decomandate, contorizări, nu 
este amenajat. Preț 550 milioane lei. Tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• deasupra CEC-ulul, fără îmbunătățiri, 2 
balcoane. Preț 1,1 mid. lei. Tel. 0254/234401, 
0740232043. (Rubin's Home).
• zona Liliacului, et. 4, recent amenajat, totul 
nou. Preț 1,070 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0740-232043. (Rubin’s Home).
• Calea Zarandulul, et. 6/7, dec., superame- 
nalat, terasă mare+balcon, totul termopan. Preț 
1,350 mid. lei, negociabil. Tel. 0254-234401,0748- 
232043. (Rubin's Home).
• semidecomandate, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mil. lei. Tel. 710129, 
0740/146788 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandata, Micro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, zona Dunăreă amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129,. 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandata, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semldecomandata, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)
• decomandata, zona Cantină etaj Intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică, instalații noi, 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0724/379.377. 
(Profil Expert Hunedoara)

• semidecomandate, zona Gării, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică bun de privatizare, preț 
600 mii. lei. negociabil. Tel. 0724/379377. (Profil 
Expert Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra 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. 
(TinaTerra 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 Bucsgl, etaj 2, centrală, 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucsgl, 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.0mega 
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 Arthna, 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)

• ds preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)
• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• zonă finiștttă plata imediat tel. 215212. (Prima 
-Invest)
• se cumpără urgent apartamente 2 camere în 
zonele Micro 15, Dacia, Mărăștiul Nou, Gojdu, 
Avram lancu, luliu Maniu tel. 0788/165702, 
0788/165703. (Fiesta Nora)

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Organizează

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ”
producția anului 200S

Licitația este de tip inchis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mlhai Viteazul, 
nr. IO, in data de 23.06.2005, ora 1O.OO, pentru masă lemnoasă fasonată și prestări servicii 
de exploatare.

Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 1744,1 mc aparținând 
următoarelor grupe de specii:

• Cireș - 69,457 mc; • Fag - 285,698 mc; • Gorun - 80 mc; • Tel - 30 mc; • Rășinoase - 605 mc;
• D.T. - 470 mc; • Pin - 4 mc; • Larice - 200 mc

TOTAL -1744,1 mc
Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 

forestier proprietate publică, către agenții economici”, aprobat prin HG nr. 85/2004.
Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea și comer

cializarea lemnului, potrivit HG nr. 70/1999 și Ord. MAPPM nr. 71/1999.
Documentația care include caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat, poate fi 

consultată la sediul Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele: 
http://www.silvahd.ro șl http://www.rosilva.ro

Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice 
din subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva în data de 20.06.2005, ora ÎO.OO.
Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor 

contractuale vor fi achitate în avans în contul R046RNCB3000000000160001 BCR Deva sau 
R017RZBR0000060001246149 deschis la Raiffeisen Bank Deva.

Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate 
pentru ținerea licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0254/225.199, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 0254/222.481 și la 
ocoalele silvice. psooo)

SPITALICEASCĂ l

«

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

▼ și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei

coordonator vânzări
Condiții:

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
CV-urile se primesc până la data de 16.06.2005.

Asistența medicală spitalicească se acordă în unități 
cu pături, indiferent de forma de proprietate, auto
rizate, acreditate care intră în relații contractuale 
cu casele de asigurări de sănătate.

Asistența medicală spitalicească se asigură cu 
respectarea următoarelor criterii:

• urgențe medico-chirurgicale sau orice alte 
situații în care este pusă în pericol viața pacien
tului sau au acest potențial care necesită 
supraveghere medicală continuă;

• diagnosticul nu poate fi stabilit în ambula
toriu;
• tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile 
asistenței medicale ambulatorii deoarece se 
face sub supraveghere medicală continuă, 
pacientul este nedeplasabil sau necesită 
izolare.

• alte situații bine justificate de către medicul 
care face internarea și avizate de medicul șef 
de secție.

Serviciile medicale spitalicești de care beneficiază 
asigurații sunt: servicii medicale spitalicești pentru 
patologie care necesită internare prin spitalizare 
continuă, servicii medicale acordate în jegim de 
spitalizare de zi și în regim de spitalizare de o zi.

1. servicii medicale spitalicești acordate în re
gim de spitalizare continuă - forma de internare 
prin care se acordă asistență medicală preven- 
tjvă, curativă, de recuperare și paliativă pe toată 
durata necesară rezolvării complete a cazului 
respectiv;

2. servicii medicale spitalicești acordate în 
regim de spitalizare d • zi pentru serviciile 
medicale programabile de diagnostic, tratament 
și monitorizare pentru păcienții care nu necesită 
supraveghere pe o durată mai mare de 12 ore, 
care sunt cuprinse în Ordinul ministrului 
sănătății nr. 440/2003 privind înregistrarea și 
raportarea statistică a pacienților care primesc 
servicii medicale în regim de spitalizare de zi;

3. servicii medicale spitalicești acordate în 
regim de spitalizare de o zi- asistența medicală 
preventivă, curativă și de recuperare pentru o 
durată de maximum 24 de ore.

în situația în care pacientul nu dovedește calitatea 

de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de 
urgență având obligația să evalueze situația 
medicală a pacientului și să îl externeze dacă 
serviciile medicale de urgență nu se mai justifică. 
La solicitarea pacientului care nu are calitatea de 
asigurat se poate continua internarea cu suportarea 
cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicești 
de către pacient.

Criteriile de stabilire a urgențelor pe baza cărora se 
efectuează internarea pacienților care nu dovedesc 
calitatea de asigurat sunt:

• urgențe medico-chirurgicale sau orice alte 
situații în care este pusă în pericol viața pacien
tului sau au acest potențial;
• boli cu potențial endemo-epidemic:

Casele de asigurări de sănătate nu decontează 
contravaloarea:

a) serviciilor hoteliere cu grad înalt de 
confort; definirea gradului standard de confort 
se stabilește prin norme;
b) serviciilor medicale efectuate la cerere;

c) unor servicii medicale de înaltă perfor
manță, stabilite de către comisia formată din 
reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu 
consultarea reprezentanților Colegiului Medi
cilor din România, altele decât cele prevăzute 
în norme;
d) corecțiilor estetice pentru persoane în 
vârstă de peste 18 ani;
e) fertilizării în vitro, inclusiv medicația pen

tru aceasta;
f) transplantului de organe și țesuturi, cu ex
cepția cazurilor prevăzute în norme.

CAS HUNEDOARA - Str. 1 Decembrie, nr. 16, Deva - tel. 0254/219280, tel verde 0800800967
(25016)

RECLAME

http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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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 mia. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, neam*  contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona Zamfirescu, decomandate, parter, 
deosebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță, 
parchet, modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, tel. 0745/302200,0723/25149a (Fiesta Nora)
• zona kilu Maniu cu Decebal, decomandate, 
etaj intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită, parchet stare bună, ocazie 
unică, preț 47.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200.  (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, parter, ST 100 mp, centrală 
termică, transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băi, gresie, faianță, parchet nou, usă 
metalică, baie mare cu cadă pe colț. Preț 48.000 
euro negociabil, tel. 0788/165703.0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Piață, decomandate, parter înalt, balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, centrală 
termică, parchet stejar, preț 1280 mii. lei nego
ciabil, urgent! Tel, 0745/302200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• urgent, et 2, ocupabil imediat, apometre, gaz 
2 focuri, parchet nou, preț 720 mii. fix, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona Băkescu, centrală termică, parchet 
lamelar, gresie, faianță, modem, preț 26.000 
euro, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, balcon închis cu termopan, contorizări, 
ușă metalică mobilă dormitor nouă, et, 2, 
ocupabil Imediat, preț 1,030 mid., tel. 
0740/210780. (Prima-Invest)
• zona piață, bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă, parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță st 80 mp, preț 1,5 mid. lei. 
Tel. 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, neg. Telefoane 
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, con
torizări, ocupabil imediat, preț 650 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 13 mid. 
lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
■ decomandate, zonă centrală, modificat, con
torizări, parchet, gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tele
foane 228540, 0722-566938, 0721-268668. (Ag. 
Imob. Ella)
• zona Creangă 2 băi, balcon, gresie, faianță 
parchet interfon, preț 45.000 euro. Tel. 224296, 
0788/361782. (GarantConsulting)
• 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 T. Maiorescu, decomandate, utilat 
complet, centrală termică climă Preț 48000 
euro neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zona bd. Decebal, decomandate, gresie, 
faianță, parchet, centrală termică Preț 1,500

[ ; mid. lei neg., 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 Dacia, semidecomandate, gresie + 
faianță, contorizări, bloc de cărămidă Preț 850 
milioane lei, neg. Informații: Deva, Aleea Ro
manilor. bloc 6/1, telefon 235019. (Casa de Vis)
• apartament In vilă 2 bucătării, 2 băi, 3 
balcoane, parchet, centrală termică st 100 mp, 
zonă liniștită Preț 2,1 mid. lei, negociabil. 
Informații: Deva, 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. 
ROL/170.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj intermediar, decomandate, gresie, fa
ianță, balcon închis, contorizări, repartitoare. 
Bălcescu. Preț 35.000 euro neg. Relații la tel. 
223400,0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• Dada, decomandate, et. bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică Preț 820 
mii. lei, negociabil. Tel.0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• zonă centrală dec., et. 2, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 1,4 mid. lei, tel. 206003, 
0745/159573. (Mimason)
• zona Zamfirescu, dec, parter, pretabil birouri, 
sediu firmă, cabinet, preț 38.000 euro, nego
ciabil, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Gojdu, sdec., et. 1, bucătărie modificată 
parchet laminat, contorizări, preț 1,3 mid. lei, 
negociabil, telefoane 0745/159608 215113. 
(Mimason)
• zona Spitalul județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• vând apartament 3 camere, zona Al. Neptun, 
parter, decomandate, amenajat, centrală ter
mică parchet, două băi, boxă bucătărie modi
ficată Preț 1,430 miliarde lei, negociabil. Tele
foane 0254-234401,0740-232043. (Rubin’s Home)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tele
foane 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag, Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 8 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. 747798,0742/872106,0742^02488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara) 

o TransfivanW, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță, parchet lamelar, centrală, ușă metalică, 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mlial Viteazul modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• 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, 
convector, 750 mil. 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)
o 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)

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 Progresul, decomandate, centrală 
termică balcon închis, 2 băi, hol central, gresie, 
faianță parchet stejar, preț 1500 mii. lei neg., tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de 
cărămidă 90 mp, etaj 1, centrală termică 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie faianță, bucătărie 
modificată vedere în 2 părți, zonă liniștită, preț: 
52.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

j • zona Ion Creangă, decomandate etaj 3, cu 2 

balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental, ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut, 
preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona M. Eminescu, 112 mp, decomandate, 
gresie, faianță parchet, centrală termică. Preț 
55.000 euro neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală, I. Creangă superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• decomandate, modificat, etaj intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță, gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Udo, dec., 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi, 
3 balcoane, centrală termicăramenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• zona bdul Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță, parchet, ocupabil imediat, preț 1,6 
miliarde lei, neg. Telefon 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• decomandate, 2 băi, neamenajat, etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235589, 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona Dorobanți, 2 băi, gresie, faianță parchet, 
lavabil, preț 1.900 mid. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• zona Decebal, 2 băi, 3 balcoane hol central 
amenajat 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 LBacukâ, et. 3, decomandate, gresiet 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 Mintiei, et. 3, decomandate, 2 băi, 
contorizări. Preț 45000 euro, negociabil. Tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona bdul Decebal, et. 4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. lei, negociabil. Tel. 0254 234401. (Rubin's 
Home).
• vând ap. 4 camere, zona Împăratul Traian, 
decomandate, 2 băi, pod, garaj, boxă C.T. Preț 
2,150 mid. lei. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home).
• zona împăratul Traian, dec., cu garaj sub bloc, 
preț 1,9 mid. lei, neg. tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona împăratul Traian, et. 1, dec., 100 mp, 
terTnopan peste tot inclusiv balcon, mansardă 
preț 56.000 euro, tel. 0745/253413. (Mimason)
• zona unitatea militară dec., et. 1, bloc 
cărămidă 95 mp, stare bună 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 51.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală, 2 balcoane. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara)
• decomandate. Micro 5. etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Dunărea, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri. 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, 
neg. Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hune
doara)

Vând case, vile (13)

• oferim spre vânzare case în Deva și împre
jurimi, în zone și la preturi diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• str. Aurel Vlaicu, 3 camere, bucătărie, baie, st 
1000 mp. Preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 025-4- 
234401. (Rubin’s Home)
• zona Mărăști, 3 camere, living, bucătărie, baie. 
CT, st 600 mp. Preț 78000 euro. Tel 0254-234401, 
0740-232043. (Rubin’s Home).
• zona Crișan, 3 camere, bucătărie, baie, hol. 
anexe, garaj, st 720 mp. Preț 2,7 mid. lei. Tel. 0254- 
234401.0745-666447. (Rubin's Home).
• zona Pietroasa, 4 camere, terasă 60 m, 
suprafața construcției 150 mp, suprafața 
terenului 600 mp, garaj centrală termică Preț 
118.000 euro neg., tel. 219470. (Multiprima)

• zona M. Klain, 3 camere, 90 mp suprafața 
construcției, 400 mp suprafața terenului, utilată 
complet, garaj, centrală termică Preț 57.000 euro 
neg., tel. 219470. (Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală, preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Tempons)
o zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)
• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băl, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală, st 1200 mp, preț 110.000 
euro, negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• zona Câlugârenl 4 camere. 2 băi, bucătărie, 
garaj. încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615, (Agenția imobiliară Nr. 1) 
Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68000 euro, negociabil, 
tel. 0788/497.615, (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva. 2004, parter+mansardă4camere,2băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală, 
preț 118.000 euro, negociabil, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• 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+l, IMng 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 CNzfd, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona centrul vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• frel camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• casă, Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 
mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 
Expert Hunedoara)

Cumpâr case vile (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă in Leșnic, cărămidă, 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală, zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• foarte urgent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită, apă curentă 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 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, 
pivnița, anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată, grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 10 km de Deva 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină 600 
mii., neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (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 Bârsâu, 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 Câian, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)

EVIDENTIAZA-TE!
F

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

VARIANTE
SIMPLU

5» «1 puafoq yyjt wnyad rww

VARIANTA ALEASĂ

ADRESA

Anunț Gratuit

2
1 apariție «40.000 iei

5 apariții * 160.000 lei 
(lSleimi)

TEXT PRIMA APARIȚIELOCAȚII CUTII POȘTALE

• chiorul cte ziare de lângă 
Catnt ini;
• chioșcul d« ziare din stuția

: de auiobuz Orizont. Micro 15;
• de ziart*  de lângă 
Galeriile d® Artâ Forma:
• chioșrui de ziare de lângă
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal.

CUVÂBB

• zona Zăvoi st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• parcate de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, negociabil, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• loc. Tlmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, negociabil, tel. 0788/497,615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Deva, 2£00 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• la S km de Devă st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• ultracentral pt sediu firmă Preț 30000 euro, 
negociabil. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)
• zona Liceul de Construcții, st 1500 mp, Preț 20 
euro/mp, neg. 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)
• vând teren intravilan, DN7, st 4760 mp, fs 21 m, 
toate facilitățile. Preț 15 euro/mp. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home).
• vând teren intravilan, între Sântuhalm și 
Macon, st 4197 mp, fs 32 mp, Preț 30 euro/mp. 
Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
• zona Bceetor, parcelat 600 mp, parcelă 
intrată în planul de urbanizare zonală. Preț 21 
euro mp, tel. 219470. (Multiprima)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• la Intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă se vinde și parcelat, acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp. în zonă rezidențiala, toate facilită
țile. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. neg. 
223400, 0740-914688 0724-169303. (Casa Betania)
• teren icos 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 spa
tele noii fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. Tel. 
230221, 0740-914688 0720-370753. (Casa Betania)
• Intravilan, st 4000 mp, front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcela Teren situat 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 
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. 40 euro/mp. neg. Tel. 
223400,0724-169303,0740-914688 (Casa Betania)
• intrarian, st 9.000 mp, front stradal 25 metri, la 
D.N. 7, între Sintandrei și Sîntuhalm. Preț 25 
euro/mp. Tel. 223400,0724-169303,0742-005228 
(Casa Betania)
• Intravilan, st 2160, front stradal 50 metri, la 
intrarea în Deva dinspre Simeria Preț 25 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• str. Horea, 240 mp, front stradal 16 ml, toate 
facilitățile, deosebit pentru garaje sau sediu 
firmă Preț 45 euro/mp, sau schimb cu teren mai 
mare pentru casă Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• intravilan, 3000 mp, toate utilitățile, apă, gaz, 
curent, zonă superbă și selectă, împrejurimi, 
preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• intravilan, loc de casă în Simeria, 1500 mp, fs 
20 m, apă gaz, curent, canal, preț 12 euro/mp, 
neg., tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• intravilan,zona Simeria, 500 mp, facilități apă 
gaz, curent, ideal pentru casă preț350 mii. neg., 
tel. 0742/290024. (Prima- Invest)
• zona Cindș, 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)
o zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)
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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)

• ferma lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• urgent cabană Deva, zona Căprioara, complet 
utilată grădină 700 mp, zonă deosebit de 
frumoasă panoramă superbă preț 26.000 euro, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobi late. 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. 235208,0721/985258 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mpi nego
ciabil, Tel. 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, Kogăl niceanu, 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. 231212,0740/0J.3971. 
(Garant Consulting)
• ofer spre închiriere ap, 2 camere, Dacia nemo
bilat, contorizări, etaj intermediar, 70 euro/lună 
Tel. 253588 0722/624091. (Casa Grande)
• ofer casă 3 camere, zona Ceangăi, hol, baie, 
bucătărie, contorizări, mobilier nou, 2 garaje, 
curte, preț 400 euro/lună tel, 0745/253413, 
206003. (Mimason)

parte a unei corporații Internationale mass-media 
a care deține poziția de lider in publicarea de ziare

▼ și servicii Internet in vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

angajează 

referent publicitate
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile 
dumneavoastră până la data de 17 iunie 2005, ora 12.00.

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

• ofer ap. 2 camere, zona bdul Decebal, dt 
mobilat, contorizări, utilat, ocupabil din 20 iur 
preț 170 euro/lună tel. 0740/173103, 2303 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere, sdec., et 2, complet mobil 
contorizări, zona împăratul Traian, ocupabil < 
28 iunie, preț 4 mii. lei/lună + garanție, I 
0740/173103,230324. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, dec., 2 băi, 2 balcoai 
contorizări, parter, zona Mărăști, mobilat 
utilat, preț 200 euro/lună + garanție, t 
0745/266071. (Mimason)
• ofer garsonieră 2 camere, et 2, Dacia, ir F 
bilată contorizări, preț 90 euro/lună ușor nec 
ciabil, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer ap. 2 camere, dec., amenajat recent ir 
bilat, utilat, totul nou, contorizări, climă zo 
centrală, preț 300 euro/lună 206003. (Mimase 
o ofer garaonterâ, zona Billa, pt persoane se 
oase, mobilată, utilată totul nou, contorizări. ti 
mopan, 150 euro/lună 0745/253413. (Mimasoi
• ofer ap. 3 camere, dec., cu garaj sub bk 
mobilat, utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 3 
euro/lună tel. 0745/253413,206003. (Mimason
• caut urgent de închiriat garsonieră ss 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat « 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră și un apart 
ment în Deva complet mobilate și utilate. Tr 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu, rrt 
bilat și utilat, contorizări. Preț 100 euro/lună Tr 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, + garaj, Micul Dalia 
mobilat occidental, aragaz, frigider, tv color, pn 
350 euro/lună, taxe incluse, tel. 0722/5640C 
(Prima- Invest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat complet preț IC 
euro/lună tel. 215212 (Prima- Invest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+bair 
zona Piață, parter, 150 euro/lună te 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dului. Decebî 
sau 1 Decembrie, St=50 mp minim, pentru ma 
gazin electrocasnice, amenajat sau neamenajai 
pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum li 
euro/mp/lună Tel. 0254/234401. (Rubin's Home
• casă 3 camere, bucătărie, baie. încălziri 
centrală podele laminate, gresie, faianță 
termopan, lavabil, confort garaj 2 mașini, pre 
500 euro/lună, tel. 0788/497.615. (Agenție 
Imobiliară Nr. 1)
• garsonieră mobilată, zona Ștrand, tel 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ST45 mp, zona Teatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial 30 mp. central, amenajat CT, 
termopan, preț 200 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
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• Alcoolizată Circa 23.000 de sticle de 
plastic de un litru conținând alcool aproape 
pur au fost deversate într-o mină de 
suprafață din Finlanda, pentru a reduce 
conținutul de metal al apei dintr-un puț 
dezafectat.

• De 7.000 ani Vestigiile celei mai vechi 
civilizații din Europa au fost descoperite de 
arheologi sâmbătă. Ruinele a peste 150 de 
temple au fost localizate într-o zonă de 
peste 600 km lungime, care se întinde în 
estul Germaniei, Cehiei, Slovaciei și Austriei.

■ Steven Spielberg a 
prezentat la Tokyo, în 
premieră mondială, cel 
mai recent film al său.

Tokyo (MF) - Regizorul Ste
ven Spielberg a prezentat 
luni, la Tokyo, în premieră 
mondială, cel mai recent film 
al său, „Războiul lumilor”, 
care reflectă starea de spirit 
din America de după 11 sep
tembrie 2001.

Tom Cruise în brațe cu actrița 
Dakota Fanning (Foto: epă)

uuvAm

S-a lansat „Războiul lumilor"

Se autocenzurează
Beijing (MF) - „Democrație”, „libertate” 

și „drepturile omului” sunt cuvinte ce nu 
pot fi căutate pe noul portal inaugurat de 
Microsoft în China, lucru ce pare să indice 
o autocenzură a numărului unu mondial pe 
piața de software, după cea aplicată de 
Google și Yahoo!. Nici alte expresii, ca 
„indepedența Taiwanului” sau „manifesta
ții”, nu puteau fi căutate ieri pe portalul 
chinez susținut de Microsoft. Utilizatorii 
care introduceau aceste cuvinte erau invi
tați să folosească altele. Contactați ieri, res
ponsabilii Microsoft de la Beijing au refuzat 
să comenteze. Organizația Reporters sans 
Fontieres a solicitat administrației ameri
cane crearea unui cod deontologic pentru 
companiile din acest sector.

Pe zgârie-nori
Hong Kong (MF) - 

„Omul-păianjen” francez, 
pe numele real Alain 
Robert, și-a adăugat la 
palmares încă o reușită, 
sâmbătă, când a reușit 
să escaladeze cele 63 de 
etaje ale Cheung Kong 
Center, turn construit 
din sticlă și oțel situat în 
centrul financiar al 
Hong Kong-ului.

Așa cum s-a întâmplat 
de cele mai multe ori, 
acțiunea „omului-păian- 
jen” nu a primit avizul 
autorităților sau al poli
ției, care l-au așteptat pe 
acoperișul clădirii. Fran
cezul a reușit însă să 
scape după ce a dat ex
plicații, deși nu reușește 
acest lucru de fiecare 
dată, un exemplu fiind 
pedeapsa de o săptămână 
de închisoare pe care a 
primit-o, în trecut, la 
Tokyo.

Așteaptă 
un copil 
Washington (MF) - 
După multe încercări, 
J Lo și Marc Anthony 
așteaptă, în cele din 
urmă, un copil. „Jen
nifer a dorit să 
rămână însărcinată 
de ceva timp. Ea și 
Marc Anthony au 
încercat să aibă un 
copil de când s-au 
căsătorit", a declarat, 
pentru revista Star, 
un apropiat al vede
tei. Fotografiile 
recente ale actriței 
sunt o dovadă că 
visul lui J Lo de a 
avea un copil este în 
cele din urmă rea
lizat. „Jennifer radi
ază și ceva este în 
mod cert schimbat la 
ea", a precizat una 
din surse. Până 
acum, cuplul nu a 
făcut nici un anunț 
legat de acest lucru.

în așteptarea 
■ Michael Jackson își 
concediază purtătoarea 
de cuvânt, iar fanii dez
bat pe Internet.

Santa Maria (MF) - Poliția 
din Santa Maria face pregă
tiri pentru a se asigura că a- 
nunțarea verdictului în cazul 
lui Michael Jackson nu va 
provoca o revoltă în orășelul 
de obicei foarte liniștit.

Michael Jackson și-a con
cediat purtătoarea de cuvânt, 
Raymone Bain, scrie The 
Sun. Vestea vine la câteva 
zile după ce avocatul princi
pal al cântărețului, Thomas 
Mesereau, a declarat că el 
este singurul autorizat să facă

Trupa Pink Floyd se reunește

Koger se bucură de vremea bună care îi f 
permite să se joace 'în grădina plină de | 
verdeață. (Foto: fanî

■ Evenimentul va avea 
loc în cadrul Live 8, con
certul umanitar din Lon
dra, în Hyde Park.

Londra (MF) - Trupa Pink 
Floyd se va reconstitui cu o- 
cazia Live 8, serie de concerte 
umanitare ce vor fi organi
zate în iulie de rockerul Bob 
Geldof, la câteva zile de sum- 
mit-ul G8 de la Gleneagles, 
Scoția. Aceasta va fi prima re
uniune a trupei din 1981 până 
în prezent, au afirmat dumi
nică organizatorii.

Atrag atenția

David Gilmour, Nick Ma
son, Roger Waters și Richard 
Wright vor concerta în Hyde 
Park, la Londra, pe 2 iulie, în 
cadrul unui spectacol destinat

„Batman Begins" în Europa
Londra (MF) - Christian Bale și Katie 

Holmes au participat, duminică, la premiera 
europeană a filmului „Batman Begins” de 
la Odeon Leicester Square, Londra.

Bale, care joacă rolul lui Batman, a venit 
cu soția lui, însă iubitul lui Holmes, Tom 
Cruise, nu și-a făcut apariția. Acest lucru 
nu a împiedicat-o pe Katie să le vorbească 
jurnaliștilor despre relația lor perfectă.

Filmul - al cincilea din serie, dar anteri
or ca acțiune celorlalte patru - intră în cin
ematografele britanice din 16 iunie.

La premieră, celor doi actori li s-au ală
turat Sir Michael Caine și Morgan Freeman, 
în Leicester Square s-a aflat și un Batmobil 
negru și strălucitor, care a primit din par
tea fanilor la fel de multă atenție ca actorii.

Se despart prietene (Foto: fan)

Cu Tom Cruise în rolul 
principal, noul film al lui 
Spielberg este ultima adap
tare a capodoperei lui H. G. 
Wells din 1898, în care se po
vestește cum lumea occiden
tală e invadată de marțieni.

După Spielberg, fiecare a 
daptare a romanului a apărut 
într-un moment de mare in
stabilitate la nivel global. „în 
prezent, este vorba de umbra 
atentatelor din 11 septem
brie”, a afirmat realizatorul 
filmelor „E.T.”, „Jurassic 
Park” și „Schindler's List”.

Povestea, care în romanul 
lui Wells se dorea a fi denun
țarea metaforică a Angliei 
victoriene, a făcut obiectul u- 
nei extrem de celebre adap
tări radiofonice de către Or
son Wells în anul 1938, care 
a semănat panică în rândul 
publicului, convins că Pămân
tul chiar este invadat de ex- 
tratereștri.

verdictului
declarații în numele acestuia.
Potrivit Fox News, Bain a 
primit o scrisoare prin care 
era informată că nu mai 
lucrează pentru Jackson, iar 
anunțul concedierii ei a fost 
publicat pe site-ul cântăre
țului american. The Sun mai 
scrie că Muzeul Madame Tus- 
saud's de la Londra așteaptă 
verdictul juriului și va dis
truge statuia de ceară a lui 
Jackson dacă acesta va fi con
damnat.

Când este vorba despre pro
ces, toată lumea își dă cu 
părerea. Fanii folosesc foru
murile de discuții și site-urile 
personale pentru a-și apăra 
idolul, unul sugerând chiar 
vizitatorilor o grevă a foamei.

Va fi prima reuniune a trupei din 1981 până acum (Foto: fan)

să trezească conștiința pu
blică în ceea ce privește com
baterea sărăciei.

„Ca și ceilalți, eu voi face 
tot ce pot pentru a convinge 
liderii G8 să se angajeze cu

Destiny's Child se destramă
Londra (MF) - Trupa Des

tiny's Child se va destrăma în 
toamna acestui an, la finalul 
turneului pe care îl face în 
prezent.

Un comunicat al trupei tri
mis MTV News și citat de A- 
nanova informa: „Lucrăm îm
preună ca Destiny's Child de 
îa vârsta de nouă ani și mer
gem împreună în turnee de la 
14 ani”. „După multe discuții 
ne-am dat seama că acest

adevărat în combatarea sără
ciei și mărirea ajutoarelor că
tre lumea a treia”, a declarat 
David Gilmour. „Este aberant 
ca America să dea un procent 
atât de neînsemnat din PIB 

turneu ne-a dat ocazia să pă
răsim Destiny's Child în glo
rie, unite în prietenia noas
tră, pline de satisfacție pen
tru muzica și fanii noștri și 
în relații bune unele cu cele
lalte. După ce am lucrat îm
preună toți acești ani, care au 
fost minunați, ne dăm seama 
că acesta este momentul să ne 
urmărim fiecare obiectivele 
personale (...) întotdeauna 
vom fi prietene”. 

țărilor în care se moare de 
foame”, a mai spus el.

Membrii trupei Pink Floyd 
s-au despărțit în anii '80 din*  
cauza neînțelegerilor dintre» 
Roger Waters și restul trupei. 
„Toate certurile pe care Roger 
și trupa le-au avut în trecut 
devin neînsemnate în acest 
context, iar dacă reuniunea 
noastră pentru acest concert 
va atrage atenția, atunci me
rită să o facem”, a mai spus 
Gilmour.

La concertul de la Londra 
vor mai participa Paul Mc
Cartney, Dido, Keane, Elton 
John, Annie Lennox, REM, 
Sting, Robbie Williams, The 
Cure, potrivit lui Bob Geldof, 
fostul lider al Boomtown 
Rats, care a fost la originea 
concertului Live Aid din 1985.

Robert Plant a par- > 
ticipat sâmbătă la The f 
46664 Arctic Concert în I 
Tromsoe, Norvegia. Con- ' 
certul se înscrie în seria | 
de manifestări caritabile 
în beneficiul bolnavilor 
de SIDA. (Foto: EPA)
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