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Vremea va fi călduroasă.

31 X
diminea la prânz

orei 18.00, din Penitenciarul de maximă 
securitate Rahova, la câteva ore după ce 
magistratii Judecătoriei Craiova au decis 
punerea lui în libertate, /p.2 (Foto: epa)

Sărăcia ne ia si sângele!
■ Lipsa tichetelor de 
masă și plecarea în 
străinătate a scăzut 
numărul donatorilor.

Deva (I.J.) - Numărul 
natorilor de sânge a scăzut 
dramatic la jumătate în ju
dețul nostru, apreciază dr.

do-

Victoria Hălmagi, șefa Cen
trului de Transfuzie Sanguină 
Deva. Se remarcă o criză 
acută de sânge B III pozitiv în 
Valea Jiului și A II pozitiv în 
Deva, însă necesarul s-a asi
gurat din stocurile existente 
sau din împrumuturi. „Numă
rul donatorilor a scăzut în 
Valea Jiului în ultimele două

A
luni de la 250 la circa 70, iar 
î]j Deva de la 200 la 100. 
Scăderea se datorează faptu
lui că o parte din donatori 
lucrează acum în străinătate, 
în Valea Jiului situația este 
mai deosebită. Aceasta da
torită faptului că de aproape 
două luni donatorii nu mai 
primesc tichetele de masă de

300.000 de lei”, afirmă Victo
ria Hălmagi.

Campaniile pentru donarea 
sângelui nu mai dau rezulta
te, mai spune dr. Hălmagi. In
sistentele la întreprinderi nu 
dau roade, pentru că patro
natele spun că fluxul de pro
ducție este afectat de cele do
uă zile libere ale angajaților.

Delegație din Ungaria
Deva (D.I.) - O delegație formată din 

reprezentanți ai comunității de afaceri din 
Bekescsaba vizitează în aceste zile județul 
Hunedoara. Scopul vizitei este acela de a 
identifica posibilități de investiții și de dez
voltare a unor afaceri în această zonă. „Deo
camdată am vizitat împreună mai multe 
locații din județ, urmând ca să ne mai întâl
nim și să analizăm concluziile la care au 
ajuns membrii delegației”, ne-a spus Mircea 
Moloț, președintele CJ Hunedoara.

Pentru mașina ta!
Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie 

de transport? Soluția ta este “Cuvântul 
Liber”!

DE CE? Pentru că noi am lansat campa
nia “Pentru mașina ta!” Suntem ghidul tău 
în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 9!

Mecanica
■ Numărul angajaților 
de la Uzina Mecanică 
Orăștie este în con
tinuă scădere.
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Canalizare publică și spații verzi 
în județul Hunedoara, din cele 457 de localități, doar 
29 beneficiază de un sistem de canalizare publică.

Ciivdnld ta* vrvi Dimția

Localități cu instalații de canalizare publică: 
total număr din care

municipii 
MM orașe 
■■■ Lungimea totala simplă a 

conductelor de 
canalizare publică

Suprafața spațiilor 
verzi fn municipii 
ți ora»

Orăștie - în perioada urmă
toare, un alt grup de munci
tori de la UMO se va alătura

își închide porțile?! 
celor deja disponibilizați, după 
cum susține Constantin Stoi
ca, președintele Sindicatului 
„Speranța”. Astfel, încă 23 de 
persoane urmează să fie dis- 
ponibilizate, în uzină mai ră
mânând aproximativ 160 de 
salariați. Potrivit liderului de 
sindicat, până la sfârșitul a- 
cestui an există posibilitatea 
ca UMO să-și închidă defini
tiv porțile. Stoica a mai pre-

A
cizat că cei 23 de disponibi- 
lizați vor fi reangajați în ca
drul societăților ce se vor for
ma ca urmare a vânzării unor 
active ale uzinei, aceasta fiind 
una dintre condițiile puse de 
către conducerea Sindicatului 
„Speranța” la încheierea con
tractelor de vânzare-cumpă- 
rare. în acest caz ei vor putea 
cumula salariile cu plățile 
compensatorii.

Avertizări 
fitosanitare

Deva (L.L.) - Unitatea 
Fitosanitară Deva a tri
mis buletine de avertiza
re către primăriile din 
județ și agenții economici 
agricoli, privind apariția 
bolilor și a dăunătorilor 
în cazul culturilor vege
tale și pomicole, /p.3

Manipulați la mineriade
■ Plecarea la București 
a minerilor în iunie '90 
n-a fost o inițiativă 
personală a acestora.

Petroșani (I.J.) - Aprecierea 
îi aparține lui Zoltan Lakatos, 
președintele Ligii Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului (LSMVJ). 
Liderul sindical consideră că 
minerii au fost „manipulați” 
în timpul evenimentelor de 
acum 15 ani.

„Nici un miner n-a plecat 
la București în nume pro
priu. Este posibil să fi fost o 
formă de manipulare. La 15

ani de la evenimente putem 
asigura că asemenea mani
festări nu se vor mai întâm
pla. Am ales calea dialogului, 
dorim ca exploatările miniere 
din Vale să funcționeze, să 
producem cărbune, să ne 
luăm salariile și să ne 
creștem copiii. Anii 90 apasă 
greu pe umerii noștri”, a 
spus Zoltan Lakatos.

La mineriada din iunie 
1990, Zoltan Lakatos îndepli
nea funcția de șef de sector în 
cadrul CNH din Petroșani, 
fosta Regie Autonomă a Hui
lei și nu a participat la mani
festările de la București.

o sene de incidente s-au înregistrat, ieri, în Beirut, 
după desfășurarea celui de-al treilea tur de scrutin al ale
gerilor generale din Liban. în imagine. Talal Erslan, lide
rul Partidului Democratic, în mijlocul susținătorilor săi.

(Foto: EPA)
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• Avertisment. Comisia
Europeană nu dorește acti
varea clauzei de salvgardare 
pentru România, dar nu va 
ezita să propună acest lucru, 
dacă România va înregistra

probleme majore, a declarat comisarul euro
pean pentru Extindere, Olli Rehn (foto).

• Consens. Responsabili americani și ruși au 
blocat, săptămâna trecută, o inițiativă care 
prevedea declanșarea unei anchete interna
ționale în cazul reprimării violente a revoltei 
izbucnite în Uzbekistan luna'trecută.

Carnagiu la Kirkuk
Bagdad (MF) - Un atentat cu explozibili 

comis marți dimineața, în fața unei bănci 
din Kirkuk, s-a soldat cu 16 morți și 53 de ră
niți. Potrivit colonelului de poliție Chirzad 
Abdallah, bomba a fost plasată într-o căruță 
și a explodat în jurul orei locale 10, în mo
mentul în care mai mulți funcționari stă
teau la coadă pentru a-și ridica salariile. Stra
da pe care se află sucursala Băncii Rafidain 
este situată intr-un cartier comercial foarte 
aglomerat. Un medic de la spitalul din 
Kirkuk a confirmat că au fost aduse 16 cor
puri neînsuflețite și a adăugat că „mulți din
tre cei 53 de răniți se află în stare gravă”.

Atacul s-a soldat cu 16 morți și 53 de răniți.

Mulțumiri
Paris (MF) - Premie

rul francez, Dominique 
de Villepin, a adus ieri 
un omagiu României și 
autorităților din această 
țară pentru eliberarea 
ziaristei Florence Aube- 
nas, revenită în Franța 
duminică, după 157 de 
zile de captivitate în 
Irak. „Doresc să salut 
implicarea comunității 
internaționale și mai 
ales cea a României și 
a autorităților, în spe
cial a președintelui Tra
ian Băsescu”, a declarat 
premierul francez, în 
deschiderea unei ședințe 
de interpelări în Aduna
rea Națională. Potrivit 
cotidianului francez Le 
Monde, serviciile secre
te române au reușit să 
dea de urma răpitorilor 
celor trei .ziariști ro
mâni, deținuți în același 
loc cu Florence Aubenas 
de către Brigada Muadh

Romano Prodi

Criză 
politică 
Roma (MF) - Fostul 
președinte al Comi
siei Europene, Roma
no Prodi, a apreciat 
ieri, cu două zile îna
intea summitului eu
ropean de la Bruxel
les, că este momen
tul „meditației", și nu 
al „deciziilor" în pri
vința Constituției eu
ropene. Fostul res
ponsabil european 
consideră că Europa 
politică are încă un 
viitor, chiar și după 
respingerea Constitu
ției UE de electoratul 
din Franța și Olanda. 
„Dezvoltarea europea
na este una demo
cratică, deși vor exi
sta întotdeauna crize. 
Acum trebuie medi
tat profund asupra 
semnificației" ultimei 
crize, a subliniat Prodi.
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Miron Cozma este judecat în dosarul mineriadei din ianuarie 1999 de la Costești. (Foto cipnan Gaic

Justiția i-a redat libertatea
■ Ion Iliescu nu a vrut 
să comenteze elibera
rea fostului lider al mi
nerilor din Valea Jiului.

București (MF) - Magistra
lii Judecătoriei Craiova au 
decis ieri punerea în libertate 
a lui Miron Cozma, admițând 
astfel contestația de executare 
a mandatului emis după revo
carea grațierii dată de Ion Ili
escu. Instanța craioveană a 
dispus punerea de îndată in 
libertate a lui Cozma, dacă 
acesta nu este arestat în altă 
cauză. Fostul lider al ortacilor 
din Valea Jiului a fost con
damnat la zece ani de închi-

soare în dosarul legat de 
mineriada din ianuarie 1999 
de la Costești, însă sentința 
nu este definitivă.

Condamnarea a fost atacată 
la instanța supremă, care 
urmează să se pronunțe în 
acest caz în 22 iunie, astfel că, 
în aceste condiții, nu există 
încă un mandat de executare 
a pedepsei. Decizia Judecăto
riei Craiova poate fi atacată 
cu apel in termen de zece zile, 
în afară de Miron Cozma, alți 
patru deținuți grațiați prin 
același decret prezidențial și 
apoi încarcerați din nou prin 
revocarea decretului au câș
tigat în instanță și acum sunt 
liberi. Dosarul lui Cozma a

I

ajuns în atenția magistraților 
craioveni în urma unui con
flict negativ de competență, 
înalta Curte de Casație și 
Justiție hotărând ca dreptul 
legal de soluționare a cauzei 
să revină Judecătoriei Craio
va, și nu Judecătoriei Sec
torului 5 București, unde fu
sese trimis dosarul.

Sfidare
Președintele Asociației Vic

timelor Mineriadelor a decla
rat că soluția instanței craio- 
vene reprezintă o sfidare a 
celor care, în 14 iunie 1990, au 
fost bătuți de către liderul 
sindical și oamenii săi. „Nici 
o instanță română nu a anu

lat actul de revocare a decre
tului de grațiere și faptul că 
Miron Cozma a fost eliberat 
arată că judecătorii sunt aser
viți lui Ion Iliescu”, a precizat 
Viorel Ene. Senatorul PSD 
Ion Iliescu nu a vrut să facă 
declarații pe tema eliberării 
lui Miron Cozma.

Fostul șef al statului a sem
nat, în data de 15 decembrie 
2004, decretul de grațiere a lui 
Miron Cozma și a altor 45 de 
persoane. Decretul preziden
țial a fost revocat două zile 
mai târziu, ca urmare a criti
cilor formulate de partidele 
politice și de reprezentanții 
societății civile, iar Miron 
Cozma a fost reîncarcerat.

Ben Laden este 
în viață

Islamabad (MF) Preșe
dintele pakistanez, Pervez 
Musharraf, a declarat ieri 
că liderul rețelei teroriste 
al-Qaida, Osama ben La
den, este în viață și se as
cunde probabil în munții 
de la frontiera pakistano- 
afgană. Musharaff a afir
mat că Pakistanul a pier
dut 250 de persoane în 
operațiunile de căutare a 
lui ben Laden și a altor 
rebeli islamiști, în regiu
nile din vestul țării.

Mai bine prieteni decât dușmani
8 Relațiile României cu 
țările arabe au fost 
reactivate după criza 
ostaticilor.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a decla
rat, marți, la o dezbatere cu stu- 
denți, că neglijarea relațiilor 
României cu statele arabe în 
ultimii 15 ani a fost „o eroare 
politică”, ceea ce s-a constatat 
în timpul crizei ostaticilor, 
anunțând că a declanșat o re
activare a acestor relații. El a 
precizat că, în cursul crizei 
ostaticilor, s-a constatat „cât

de rea a fost abandonarea 
unei relații strânse cu statele 
arabe”, lucru care va fi „co
rectat” în peribada următoare. 

Colaborare
întrebat cum a colaborat 

România cu Franța în criza 
ostaticilor, președintele Bă
sescu a răspuns: „A colaborat 
foarte bine și nu numai eu 
Franța”. în timpul crizei osta
ticilor români, ministrul ro
mân de Externe, Mihai Răz- 
van Ungureanu, a făcut, în 28 
aprilie, o vizită în Siria. Con
form filmului răpirii prezen

tat de șeful statului, după eli
berarea celor trei jurnaliști 
români, în 28 aprilie „se ac
tivează în negocieri canalul 
privat în numele familiei și al 
clericilor”; în aceeași zi, nego
ciatorul român cerea elibera
rea lui Marie Jeanne Ion, cu 
argumente religioase. Pe de 
altă parte, presa franceză a 
comentat implicarea statelor 
arabe, în principal a Siriei, în 
răpirea ziaristei Florence Au
benas și a ghidului său ira
kian, Hussein Hanun, precum 
și a celor trei jurnaliști români, 
dar și în eliberarea acestora.

Britanicii vor fi reamplasați
S Operațiunile din Irak 
sunt prevăzute a se 
încheia abia peste 
aproximativ 18 luni.

Londra (MF) - Marea Brita- 
nie va reduce numărul mili
tarilor din Irak și va spori 
efectivele din Afganistan. Po
trivit comandantului opera
țiunilor militare britanice, 
Glenn Torpy, citat de cotidi
anul Daily Telegraph, forțele 
militare britanice amplasate 
în Irak vor fi reduse după ale
gerile de la sfârșitul acestui 
an. Pe de altă parte, contin
gentul britanic din Afganis
tan, care numără în prezent 
o mie de militari, va fi mărit 
considerabil până în 2006 de
oarece armata se va deplasa 
în regiuni tot mai periculoase 
ale țării, pentru a combate co

merțul cu heroină și a elimi
na restul forțelor talibane.

Primele trupe care vor fi 
trimise în Afganistan fac par
te din noul batalion de cerce
tași ai Regimentului 1 de pa- 
rașutiști, care va sprijini mi
siunile SAS.

Ofensivă
Reamplasarea trupelor că

tre Afganistan a depins de 
evoluția satisfăcătoare a si
tuației din Orientul Mijlociu, 
a precizat responsabilul, care 
prevede încheierea operațiu
nilor din Irak peste 18 luni, 
în prezent, aproape 6.000 din- 
tr-un total de 10.000 de mili
tari irakieni au fost antrenați 
de trupele britanice, astfel în
cât forțele locale vor fi capa
bile în scurt timp să preia 
controlul operațiilor împo
triva insurgenților. Britanicii își vor spori efectivele din Afganistan.
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• Preselecție soliști. La Casa de Cultură 
din Deva are loc o preselecție de soliști pop- 
rock pentru completarea formației ONIX. 
Aceasta este organizată în data de luni, 20 
iunie, la ora 17.00, și se va derula în sala 
mică. (S.B.)

• învățământ special. înscrierea candida- 
ților pentru locurile din învățământul liceal și 
profesional special nu se va face prin reparti
zare computerizată. înscrierea are loc în 4-6 
iulie, iar repartizarea se face în funcție de 
tipul și gradul de deficiență, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere sau 
de absolvire și în funcție de opțiuni. (R.l.)

Călcând arta 
în picioare
Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

I

A rtiștii ajung să fie căleați în picioare de 
/ vdiletanți. Ce le permite acestora să facă 

un astfel de pas? De unde le vine lor curajul 
de a pătrunde în viața de neatins a 
adevăraților artiști? Răspunsul ar fi: totul ține 
de numărul banilor, tupeu, proasta creștere 
cu lipsa celor șapte ani de acasă, minciuna, 
fățărnicia și credibilitatea pe care o câștigă 
punând în aplicare toate acestea. Credulii, 
victimele acestora de care este plină lumea, 
sunt în general necunoscători în ale artelor 
sau, și mai bine spus, inculți prefăcuți care 
au bani să susțină diletantismul! Asta se 
întâmplă în România, în orașe mari și mici. 
Este un fapt observabil atunci când, faptic, se 
achiziționează artă sau, pur și sifnpiu, se con
sumă!

Ce consumă românul? în nici un caz 
cunoștințe din domeniul artei! Mai ales acolo 
unde există bani apare Kitsch-ul, gustul 
îndoielnic pe care se bazează comerțul româ
nesc. Apar manelele și călcatul în picioare al 
imaginii unor monștri sacri ai artdi românești.

Greva CFR afectează livrările

K. I u departe de aceste gânduri amintesc
I \| concertul simfonic ce a avut loc în 

Deva. A fost o încântare reală și a reprezen
tat una dintre oportunitățile oferite Devei și 
melomanilor săi. Un concert simfonic după 
zeci de ani de la ultimul de acest gen în 
Deva! însă, veniți din Suedia, protagoniștii și- 
au plătit drumul, cazarea, masa... Asta spune 
foarte mult despre mulți diletantiști sau 
susținători ai acestora, de care... Deva este 
plină!

■ Livrările de huilă ale 
CNH Petroșani s-au 
redus la o treime din 
cauza grevei CFR.

Ina Jurcone
ina,Jurcone@informmedia.ro

Petroșani - Greva ceferiș
tilor afectează în mod drama
tic veniturile Companiei 
Naționale a Huilei Petroșani 
(CNH) care și-a redus livră
rile la mai puțin de o treime. 
Din cele 10-12 trenuri care 
plecau către Electrocentrale 
Mintia și Paroșeni, numărul

Scumpiri la cazare
Deva (C.P.) - Tarifele percepute pentru 

cazarea în pensiunile agroturistice din 
județul Hunedoara au crescut în acest an cu 
circa 20% comparativ cu cele practicate 
anul trecut. „Această scumpire a fost 
determinată de majorarea tarifelor la 
utilități, îndeosebi a celor pentru gazul 
metan. în medie, o noapte de cazare într-o 
cameră dublă se tarifează cu 650000 de lei”, 
ne-a declarat Rodica Csanadi, reprezentan
tul ANTREC în județul Hunedoara.

Blocul 50 a fost 
adjudecat

Orăștie (D.I.) - Blocul 50 
din Cartierul Pricazului a 
reprezentat ani de zile o pro
blemă pentru autoritățile 
locale din municipiul Orăștie, 
care au căutat soluții și re
surse financiare pentru reabi
litarea imobilului. în ultimii 
15 ani, blocul a ajuns într-o 
stare avansată de degradare, 
intenția Primăriei de a-1 pune 
la dispoziția Agenției Națio
nale pentru Locuințe eșuând 
în cele din urmă.

Astfel, s-a ajuns la con
cluzia că cea mai bună soluție 
ar fi vânzarea blocului 50 prin 
licitație publică deschisă, 
având prețul de pornire sta
bilit, în urma evaluării, la 
2,314 miliarde de lei. în urma 
licitației, imobilul a fost 
adjudecat cu 4,130 de miliarde 
de lei. 

acestora s-a redus la trei. 
Practic, nu se mai livrează 
zilnic o cantitate care se cifra 
între 9 și 11.000 de tone.

„Mai puțin de o treime din 
vagoanele încărcate cu căr
bune sunt transportate acum 
spre cele două unități ener
getice.

Greva ne afectează într-un 
mod dramatic și sperăm să 
nu ne blocheze - dacă mai 
continuă - activitatea”, a de
clarat președintele Ligii Sin
dicatelor Miniere Valea Jiu
lui, Zoltan Lakatos.

O parte din producția de 
cărbune extrasă este stocată,

Mana distruge culturile 
de cartof

Deva (L.L.) - La culturile 
de cartof au apărut mana și 
gândacul de Colorado. Di
rectorul Unității Fitosa- 
nitare Deva, Călin Marian, 
ne-a spus că „alternanța 
precipitații-caniculă a favo
rizat apariția manei, iar 
neaplicarea tratamentelor 
poate fi fatală. Acum e 
momentul propice aplicării 
substanțelor de combatere, 
pentru că mana este în 
stare incipientă. Cine nu va 
respecta sfaturile riscă să 
piardă toată recolta”.

Tratamente
Pentru combaterea ma

nei se recomandă trata
mentul cu Antra col, iar în 
cazul gândacului de Co

ca urmare este imposibil ca 
veniturile Companiei să nu 
fie afectate.

Lobby la București
în acest sens, o delegație a 

avut ieri programată o întâl
nire, la București, cu un 
reprezentant al'premierului 
Tăriceanu. Lakatos mai speră 
că va primi aviz favorabil de 
la Guvern în urma solicitării 
acestuia ca Termocentrala 
Mintia să funcționeze la o 
capacitate care să permită 
preluarea producției de 
cărbune planificate de la 
CNH.

lorado - Mospilan sau Ca
lypso. Un alt buletin de 
avertizare pentru această 
perioadă vizează apariția 
viermelui mărului, a ra
pănului și făinării. Pentru 
combaterea viermelui sunt 
recomandate tratamentele 
cu Carbitox, iar în cazul 
făinării și rapănului - 
Rubigan și Toxin.

Timp de 48 de ore se re
comandă protejarea albi
nelor, iar tratamentul tre
buie repetat la interval de 
două săptămâni.

în județ există aproxi
mativ 50 de magazine ce 
comercializează toată gama 
de pesticide necesare com
baterii bolilor și dăună
torilor.

Editura
EMIA și Clubul 
CASTALIA au 
organizat la 
începutul aces
tei săptămâni, 
la Colegiul 
Național „Aurel 
Vlaicu” din 
Orăștie, 
lansarea volu
mului „Tragicul 
și creștinismul” 
de Gabriel Pe
trie (dreapta 
imaginii), prin
tre invitați 
numărându-se 
și scriitorii 
Paulina Popa, 
Dorin Ștefănes- 
cu și Marius 
Iosif.

(Foto: Daniel I. lancu)

Zoltan Lakatos

Prea puțini 
studenti

Deva (R.I.) - Se pare că cel 
puțin un sfert dintre locurile 
care vor fi scoase la concurs 
de către universități în acest 
an vor rămâne neocupate. 
Numărul absolvenților de li
ceu care vor susține în cu
rând bacalaureatul este de 
180.000, în timp ce pentru 
admiterea la facultate s-au 
aprobat în jur de 240.000 de 
locuri. Dintre acestea, 60.000 
sunt cu finanțare, restul tre
când la regimul cu taxă. Vor 
dispărea mai multe secții din 
cadrul universităților româ
nești, în special cele care nu 
oferă o specializare strictă și 
care nu au corespondent pe 
piața muncii. Specializările 
care vor rămâne vor fi gru
pate în Cadrul Național al 
Calificărilor, compatibil cu 
cel din UE.

Prezentare de carte

Meteorologii anunță încălzirea în 
continuare a vremii, temperaturile 
atingând valori de peste 30 de grade Cel
sius. în aceste condiții, cu toții vom avea 
nevoie de apă... (Foto: Traian Mânu)

■ Volumul „Sonete" de 
Eminescu va fi prezen
tat azi, la Galeria de 
Artă din Hunedoara.

Deva (S.B.) - Evenimentul 
va avea loc începând cu ora 
18 și este sprijinit de Pri
măria Hunedoara, Academia 
Română, Regia Autonomă 
Monitorul Oficial, Memori
alul Ipotești Centrul Național 
de Studii „Mihai Eminescu” 
și Universitatea Națională de 
Arte București.

Volumul vede lumina 
tiparului în anul 2005, an în 
care se sărbătoresc 155 de ani

de la nașterea poetului. Ediția 
a fost posibilă prin dăruirea 
artiștilor și studenților Uni
versității Naționale de Arte 
din București - secția de gra
fică, clasa prof. univ. Mircia 
Dumitrescu și cu sprijinul 
moral și material al Regiei 
Autonome Monitorul Oficial, 
al meșterilor poligrafi coor
donați de dir.gen. Eugenia 
Ciubâncan.

Tirajul de 1000 exemplare 
este ilustrat de 40 de gravori, 
fiecare artist semnând câte 25 
de exemplare pe care le ilus
trează cu opt gravuri origi
nale, semnate olograf și 
numerotate.

Platforma industrială a fostului
gic de la Călan este astăzi o ruină. Autoritățile locale

combinat siderur

încearcă, fără prea mare succes, să găsească soluții pen
tru atragerea de investitori în zonă. (Foto: Traian Mânu)

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:Jurcone@informmedia.ro
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1977 - A fost inaugurat, la Paris, atelierul lui Brâncuși, 
reconstituit pe esplanada Beaubourg, într-o construcție - 
izolată de clădirea Muzeului de Artă Modernă.
1934 - S-a născut Matei Călinescu, critic și istoric lite
rar, comparatist, poet și prozator; .(„Jurnalul lui M", 
„Despre loan P. Cui anu și Mircea Eliade”).
1889 - A murit poetul Mihai Eminescu; poezia sa a influ
ențat decisiv evoluția limbii literare românești (n. 
15.01.1850).

Calendar religios
15 iunie - Sf. Prooroc Amos; Sf. Mucenic 

Isihie; Fericitii Ieronim și Augustin

Deva (S.B.) - Sfântul Prooroc Amos s-a 
născut în cetatea Tecui, nu departe de 
Betleem. El era sărac și își petrecea vremea 
cu păstoria turmelor. Domnul l-a chemat pe 
Amos de la turmele oilor la proorocie și i- 
a poruncit să meargă din pământul Iudeei 
în pământul lui Israel, ca acolo cu cuvin
tele cele proorocești să îndemne popoarele 
la pocăință pentru că se închinau la idoli. 
Amos, tatăl lui Isaia, a fost din seminția 
împăraților Iudeei, care s-a născut și a 
petrecut în Ierusalim. Acest prooroc nu era 
din numărul proorocilor și nici nu a fost 
trimis undeva de Dumnezeu. El a murit de 
moarte ca toți oamenii.

UTIIiITAT!

Energie electrică__________ __
Sunt programate următoarele întreruperi:
10.00-13.00 Orăștie, Str. A. Vlaicu, Stația CFR, CAP, 
Piscicola Aurel Vlaicu, Homorod Suseni, Homorod Joseni, 
Homorod Văleni
08.30. - 15.00 Deva, cartier Dacia, bl.29
08.00 - 14.00 Teliucu Inferior, Vadu Dobrii, Ghelar, 
Hășdău; Dealu Mic, Poienița Meri, Meria, Fontana, lun
ca Cernii de Jos, Negoiu, Lunca Cernii de Sus (releu), 
Gura Bordului

Gaz metan_________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00-15.00 Cartierul M. Viteazul, bl. 40 sc.A, B, C; bl.44 
sc. A, B; bl. 47 sc. A, B, C; bl.42 sc.A, B, C; bl.46 sc.A, 
B; bl. 45 sc. A, B, C, D; Al. Poiana Narciselor bl. 1 sc, A, 
B, C; bl. L sc.A, B, C; B-dul I. Maniu bl.6B sc.A, B; bl. 6C 
sc.A; bl. 6A sc.A, B; bl.4; Sc.A, B, C; bl.5 sc. A, B, C; 
Calea Zarandului bl. 43 sc.A, B, C, D, E; bl. K6; bl. Casial.

Apă_____________________________________________
Nu sunt programate întreruperi: ț

fi dansa 
sultanului Dansatori 

prin 
discoteci

Active 
la dans

Dus 
de nas

Primele 
la horă!

Dansator 
se gheață

Echipă 
sportivăNete! Uzat

1.. Y T V

Pronunție 

Ei visează 
la stele

► Pași 
domoli 
de dans

Regele 
dansului

Măr 
găunos!

► V

Un tiran ► t în cameră! ►
Dans 
lentDrumuri 

de urmat
Miez de 

cftîflă

f E încă în 
centrul 
Deveniti 
cenușă

► t

Crema 
Mitei ► Jucată pe 

sub mână ► 1
Pereche 
la dans

Ifttimele 
la step!

V Final de 
epopee! ► Cută 

pe față ►
Figură 
la dans

0 plasă 
cu pești

In pipă!

Crăpat 
In mijloci

▼ Făcut la 
etanș 

Neol

► Primul 
strigăt

V Dans 
sMtikcț 

A se încli
na ta dans

► Y

Floarea 
purității 

Auzit 
la joc

V
Prezente 
la vals! ►

JT-

Bătut la 
table

/ z f
4 i ' -

Banul 
nostru

Dansează 
cu tanti ►

y

Bun de 
cârpit 
Dans 

popular

21 mart.-20 apr.

Petreceți timpul discutând cu persoana iubită despre viața 
în doi. fmpărtășiți-i din planurile dvs. și în mod sigur vă va
susține și vă va da un sfat bun pentru realizarea acestora.
21 apr.-20 mai

Veți găsi starea de echilibru și vi se va părea că toate 
acțiunile dvs. au o finalitate. G persoană mai în vârstă are
grijă de dvs. Și vă copleșește cu atențiile sale. Nu dați cu 
piciorul norocului.
21 mai-20 iun.

4^
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Glumele pe care le face un coleg de slujbă sunt de prost 
gust, așa că ați face bine să fiți cu ochii în patru, ca să 
puteți reduce pe cât posibil efectele negative ale „atacu
lui" la adresa dvs.
21 iun.-20 iul.

Un program extrem de variat vă reamintește de proverbul: 
„ce faci cu mâna ta este bun făcut!" Oricum, astăzi cuvân- 
tul-cheie pentru toți nativii este competență.
21 iul.-20 aug.

Astăzi va trebui să renunțați la punctele dvs. de vedere 
rigide pentru a înlătura dezavantajele. Feriți-vă de caprici
ile intimilor!

21 aug.-20 sept.

Aveți o bună inspirație pentru situații delicate, chiar și pen
tru cele marcate de riscuri. Culmea, pentru câteva clipe 
veți fi descumpăniți pentru inconsecvența unor prieteni.
21 sept.-20 oct.

Opiniile dvs. sunt analizate cu atenție de familie în primul
rând. în viața relațională luați parte la discuții ce au ca 
prioritate probleme delicate.
21 oct.-20 nov.

Sunt favorizate relațiile. Vă întâlniți cu cineva pe care îl 
apreciați și nu l-ați văzut de mult. Puteți să rezolvați pro
bleme familiale îndelung amânate.
21 nov.-20 dec.

Este cea mai bună zi a lunii pentru a vă pune în valoare 
munca. Luați inițiative! Cj mai multă grijă veți ajunge

i
U.I A,

Soluția integramei din numărul 

precedent: C - O - BUT - CEAȘCA 

- UA - AR - FRAGI - VIOI - ACU - 

I - MAC - TIP - UNA - ACE - A - 

ETANS - AD - OG - LI - AMU - 

ROB - BRAC - SUNĂTOARE - O - 

OST - TEI - CART - FARD - ZI - 

EO - NEAM

TELEFflAllE bWLE

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

repede departe.
21 dec.-20 ian.

Lăsați toate treburile domestice deoparte. Odihna de acum 
va fi extrem de utilă pentru sănătatea dvs., chiar dacă va
fi de scurtă durată.
21 ian.-20 febr.

Vitalitatea este în cfeștere. Veți avea parte de excelente 
resurse fizice și mintale. Veți fi într-o continuă mișcare și
vă veți simți neobosit.
21 febr.-20 mart.

Sunt avantajați toți cei care dau examene. Se normalizează 
relațiile cu colegii și cu șefii direcți, dar rudele rămân exi
late. Vă puteți aștepta la mai mulți musafiri sau vizite.

I

IF
«

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

tură. Emisiune culturală 
9:30 Teleshopping 

10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie 
11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro-dispecer 
12:00 Stele de cina stele 
13:00 Sănătate 

pentru toți
13:30 Desene animate: Chip 

E3 și Dale
14:00 Jurnal. Sport. 

Meteo
14:30 Teleshopping
15:00 Oameni ca noi. Prezintă 

Dana Andreea Rusu 
1530SedLex! Realizator Ion 

Mirea. Coproducție MAI 
- TVR pentru 
TVR 1

16:00 Conviețuiri 
16:55 Palate și vile celebre 
1730 Portul miracolelor 
1830 Știrea zilei
19:00 Fotbal: Argentina - 

Tunisia, meci din 
Cupa Confederațiilor 
2005

21:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

22:00 Fotbal: Germania - 
Australia, meci din 
Cupa Confederațiilor 
2005 (live)

24:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

0:15 Prizonierul (dramă, 
,.SUA 1997). Cu: Brian 

Boone, Michael 
Greene. Regia David 
Swinson. Un tânăr bar
man ajută un cerșetor. 
El nu știe că astfel își 
pune viața în pericol. 
Cerșetorul, cu un com
portament agresiv, îl ia 
prizonier pe 
binefăcătorul său.

1:55 Jurnalul TVR Meteo 
Sport

3:05 Pasiune mortală 
(dramă, SUA, 1992). Cu: 
Lenny von Dohlen, Deb
orah Shelton, Louise 
Fletcher

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

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott (reluare) 

10:15 O nouă viață, episodul 
016

11:15 Walker, polițist texan 
0(r)

12:15 2âmbete într-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete într-o pastilă 
14:15 Mircea, prima parte

S (dramă, Romania, 
1989). Cu: Sergiu Nico- 
laescu, Vlad Nemeș, 
Șerban lonescu, Adrian 
Pintea, Colea Răutu, 
Manuela Hărăbor, Ion 
Besoiu 

16:00 Tânăr și neliniștit,
S episodul 2498. Cu: Eric 

Braeden
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Teo 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

20:11 Jocul (thriller, SUA 

H 1997). Cu: Michael
Douglas, Sean Penn, 
Deborah Kara Unger, 
James Rebhorn. Filmul 
este mai mult decât un 
joc al minții, un puzzle 
rămas neterminat, cu 
ruperea controlului 
asupra vieții și cu spec
trul pierderii intimității 
pe fundalul său. 

23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Vreau să fiu mare 
23:50 Fastiane: Cursa vieții și 

q a morții, episodul 3.
Cu: Peter Facinelli, Bill 
Bellamy, Tiffani 
Thiessen 

0:50 Omul care aduce 
cartea (reluare) 

1:00 Știrile Pro Tv 
2:00 Invazia (horror, SUA, 
fl 1993). Cu: Terry Kin

ney, Meg Tilly, 
Gabrielle Anwar, Reilly 
Murphy, Billy Wirth

630 în gura presei (reluare) 
7:00 Obervator 
8:00 Canalul de știri 

10:00 In gura presei 
10:30 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 
1230 Aproape perfectă 
13:00 Observator. Cu: Simona

Gherghe
13:45 Divertisment Din 

dragoste
16:00 Observator. Sport. 

Meteo
16:45 Vivere - A trăi cu pasi- 
0 une. Ce însemnă să 

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

17:45 9595 -Teînvață ce să 
fad

19:00 Observator. Sport

20:30 Furie oarbă (acțiune, 
® SUA 1989) Cu: Rutger 

Hauer, Terry O'Quinn, 
Nick Cassavetes, Bran
don Call, Noble Willing
ham, Lisa Blount. Filmul 
este o demonstrație de 
arte marțiale.

2230 Observator cu Letiția 
Za harta

23:15 Soldat de elită II:
li lăzbunarea (acțiune, 

SUA, 1991). Cu: Loren
zo Lamas, Michele 
Scarabelli, Larry B. 
Scott, Kathleen Kin- 
mont. Soldier s-a întors 
I Jack Kelly aplică legea 
într-un mod cu totul și 
cu totul personal - fără 
reguli, fără legi, fără 
milă. El vrea dreptate cu 
orice preț i Dar 
metodele sale nu prea 
ortodoxe se pretează 
mai mult în junglă 

1:00 Concurs interactiv

7:00 Culoarea păcatului
0 (reluare)

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

I 9:15 Mama vitregă
El (reluare) 

10:10 Anita. 
12:15 Totul despre Camila

PI (reluare)
: 13:15 îngerul nopții. Cu:

g Cesar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

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

Angel Llamas, Maria 
Helena Doering, Orlan
do Miguel, Catherine 
Siachoque, Barbara 
uarofalo, Carlos Duplat, 
Jorge Cao

1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 
g riel, Malema Solda 

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

: 0Cu: Danna Garcia, 
Miguel Varoni

20:10 Mama vitregă. Cu: Vic- 
gtoria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 
Capetillo, Rene Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska

21:10 Anita. Cu: Ivonne Mon 
gtero, Jorge Enrique 

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

23:00 Culoarea păcatului 
0:00 Răzbunarea.
gCu: Gabriela Spanic, 

Jose Angel Llamas, 
Maria Helena Doering, 
Orlando Miguel, Cather
ine Siachoque, Barbara 
Garofalo, Carlos Duplat 
Jorge Cao, Marcela Car
vajal

1:00 Poveștiri adevărate 
(reluare)

7:00 Sărută-mă, prostule!
0 (reluare)

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

10:00 Tonomatul DP 2.
Prezintă Cătălin Măruță. 
Emisiune de divertis
ment cu știri din lumea 
muzicală, invitați în pla
tou, dedicații și mesaje 
în direct

11:00 A avea 20 la...
1130 Cinci minute de cultură 
11:45 Pasiuni 
1235 Euro-dispecer 
12:40 Stargate: SG: 1
13:30 Teleshoping 
14:00 Tommy și Oscar 
1430 Fiica oceanului 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Zona de conflict 
16:30 Cind minute de cultură 
16:45 Jurnalul TVR. Sport. 
17:00 Rebelii
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cinci minute de cultură 
1830 Minorități sub trei dic

taturi
19:00 Soția lui Lorenzo

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

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

2030 Cirque du Soleil: Focul 
(3 lăuntric

21:00 Omul între soft și moft
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Jurnalul TVR 
2230 Inimă de lemn

IJ, (dramă romantică, 
SUA,1998). Cu: Hillary 
Swank, Jason Robards, 
Eddie Mills Regia Lanny 
Cotier.

0:00 Americam Gothic.
0 Episodul 4. Cu: Brenda 

Bakke, Lucas Black, 
Gary Cole, John Mese, 
Sarah Paulson. 
Producător Sam Raimi 

0:50 Două roți 
1:20 Dragul de

Raymond

7:00 Teleshoping 
730 Esenzze 
7:55 Sport cu 

Fiorentina 
8:00 Teleshoping 
830 Sunset Beach 
930 Dragoste
0și putere 

10:00 Kensky 
Show 

10:55 CLIPART 
11:00 Monica 
12:00 Casa 

noastră
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la

greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:20 Focus

Cu: Anca Dinu
15:25 Dragoste 

0și putere 
16:15 Al șaselea simț 
17:10 Camera 

de râs
1730 Trăsniți în 

0NATO
18:00 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina Jopescu 
19:00 Viața la extrem

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

22:00 Trăsniți în NATO 
2230 Focus Plus. CuSilvia 

Ticula
23:15 Vino, mamă să mă 

vezil
0:15 Serginio

6:00 Joe și Max (dramă,
SSUA 2002). Cu: David 

Paymer, Peta Wilson, 
Till Schweiger, Leonard 
Roberts

7:55 Joey. Epsidul 17 - Joey 
0și întâlnirea

8:20 Vânătorul de dinozauri
IS (aventuri, Canada, 

2000)
9:50 Chicago (muzical, SUA, 

2002).
11:40 Prințul William (dramă,

QSUA, 2002). Cu: Jordan 
Frieda, Martin Turner 

13:10 Cursă sub soare
E(dramă, SUA, 1996).

14:50 Pasajul secret (dramă, 
HItalia, 2002)

16:25 Pe platourile de fil
mare. Episodul 24

17:00 Nancy Drew (aventuri, 
12 SUA, 2002). Cu: Maggie 

Lawson
18:25 Tandrețea cailor 

sălbatici (familie, Cana
da, 2002).

20:00 Lara Croft Tomb 
fă Raider Leagănul vieții 

(acțiune, SUA, 2003). 
22:00 Chicago (muzical, 
SUA 2002).

23:55 Familia Roze (comedie, 
S3 Franța, 2003).

1:25 feardotcom (horror, 
Marea Britanie, 2002)

09:00 Știrile TV Sport 0930 Ro
deo: Eroii Vestului Sălbatic (r) 
11dX) Știrile IV Sport 11:05 Te
leshopping 11:20 Rugbi Total 
12rtX) Știrile TV Sport 12:05 Fot
bal Copa Libertadores 2005 
13:00 Știrile TV Sport 13:10 
Fotbal Copa Libertadores 2005 
(r) 15:00 Știrile TV Sport 15:10 
Box profesionist: Mike Tyson - 
Kevin McBride (r) 16:00 Știrile 
TV Sport 16:15 Teleshopping 
16:30 Faceți jocurile 1830 Știr
ile TV Sport 19:00 Box profe
sionist: Juan Diaz vs. Julien Lor- 
cy 21:00 Știrile TV Sport 2130 
Fotbal: FC Barcelona - Urawa 
Reds 2330 Hai la Lupta cea 
mare! 00:00 Știrile TV Sport 
0030 Nopți albe la Tv Sport

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

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor-
‘ mative

08.45 Febra măritișului (come 
die, SUA, 2004)

10.30 Povestea Ivanei Trump 
(dramă, coprod., 1996)

12.15 Lumile lui H.G.Wells (II) 
(Sf., SUA, 2001)

14.00 Alegerea lui Christy (II)
(r) (dramă, SUA, 2001)

15.45 Febra măritișului (r) 
(comedie, SUA, 2004.)

1730 Povestea Ivanei Trump 
(dramă, coprod., 1996)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

20.15 Povestea lui Rich Dona
to (dramă, SUA 1999)

23.00 H20 (I) (dramă, Canada, 
2004)

13.00 Vânătorii de mituri
14.00 Inginerie la superlativ
15.00 Natura dezlănțuită 
16.00 Istorii neelucidate.
17.00 Câmpuri de bătălie.

Tunisia (II)
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 John Wilson și un safari 

cu undița
19.00 Tehnologie extremă. 0 

construcție contorsio
nată

20.00 Diagnostic necunoscut. 
Sursa neverosimilă

21.00 Mașini de viteză
22.00 Revelații industriale 
2230 Asasinate celebre
23.00 Autopsia mumiilor
00.00 Reich-ul subteran:

Ultima poziție
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• închisoare pentru fals. Persoanele care 
vor încerca să falsifice noile bancnote sau 
monede ale leului greu riscă închisoarea. Fal
sificarea sau tentativa se pedepsește cu 
închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea 
unor drepturi. (C.P.)

• Gratuit. 4000 de pensionari vor putea 
călători Lupeni - Petroșani și retur în regim 
gratuit, de două ori pe lună, declară Cornel 
Resmeriță, primarul municipiului. Hotărârea a 
fost luată în Consiliul Local Lupeni și cos
turile pot ajunge lunar până la 100 milioane 
lei. (I.J.)

Lukoil
Motorină Euro3 30500 lei/l
Benzină Premium 32600 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk) 32300 lei/l
Benzină Super Euroluk (98) 34300 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 37000 lei/l
Benzină fără plumb (95) 32600 lei/l
Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 32900 lei/l
Motorină 31300 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 32600 lei/l
Benzină Eco-Premium 32900 lei/l
Benzină Super 100 37900 lei/l
Euro-motorină 30900 lei/l
Super-motorină 32300 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 32400 lei/l
Benzină Euro 32400 lei/l
Benzină Eco 32700 lei/l
Benzină Top Premium (99+) 36300 lei/l
Motorină Super-Euro 31300 lei/l
Motorină Euro 30600 lei/l

CFk 

iu

Fermierii din districtul Mangvongdae. 
Coreea de Nord, folosesc un spray special 
pentru fertilizarea solului în care au plan
tat orezul în urmă cu două zile.

(Foto: EPA)

Sanitas doarme iepurește
Deva (I.J.) - Nu este fixată o dată anume 

pentru declanșarea grevei, declară Lucia 
Vintilă, lider sindical „Sanitas” Hunedoara, 

„în urmă Cu două zile 
au avut loc la Bu
curești negocieri între 
sindicaliști și reprezen
tanții Ministerului Să
nătății. S-ă discutat 
contractul colectiv de 
muncă și elaborarea 
regulamentului de spo
ruri pe Legea 125.

Practic, în data de 20 
iunie vom vedea dacă 
se rectifică sau nu

bugetul pentru sănătate. Săptămâna aceas
ta, mai precis vineri, 17 iunie, vom ști si
gur care sunt concluziile și știm dacă 
declanșăm grevă sau nu. Oricum, suntem 
pregătiți de orice eventualitate”, adaugă 
Lucia Vintilă.

Cursul valutar BNR -15 iunie 2005
»> ? a j j j j j j j j j a j j j-j j j j a j j j ■

1 dolar 29.793 lei

1 euro 36.145 lei
1 lifă 53,936 lei
1 forint 145 lei

Elmar
Brandt, cel 
care-1 imită cel 
mai bine pe 
cancelarul ger
man Gerhard 
Schroeder, 
pozează alături 
de marioneta 
acestuia la 
salonul de cari
catură „Gerd 
Show”, 
desfășurat în 13 
mai, la Koln. 
Păpușa care-1 
caricaturizează 
pe Schroeder 
va apărea pen
tru prima dată 
într-un nou 
videoclip 
muzical.

(Foto: EPA) i
■ j

Autocondamnați la ghetou
® Pentru că nu au 
bani de reparații, o 
parte din lupeneni 
trăiesc ca în ghetou.
|NA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.ro

Lupeni - Igrasie, subsoluri 
inundate ce colcăie de șobo
lani și gunoaie sunt condițiile 
inumane în care trăiește, cu 
bună știință, o parte din lo
cuitorii municipiului Lupeni. 
Cel mai renumit în zonă la 
acest capitol este blocul CI, 
din strada Bărbăteni. Blocul,

stil cutie de chibrituri, exce
lează la capitolul infiltrații cu 
apă de ploaie. „Apa s-a infil
trat până la etajul doi și 
mucegaiul este în floare peste 
tot. Dorim să refacem acope
rișul și am căutat sprijin de 
mai multe ori la primărie. 
Pensiile ne sunt insuficiente 
pentru ca să ne permitem 
construirea unui acoperiș”, 
spune Stan Poenaru, pen
sionar miner.

Mirosuri pestilențiale
Locatarii spun că vara 

mirosurile sunt pestilențiale 
și vin din beciul inundat în

urmă cu un an, la inundații. 
„Cred că e și lipsă de gos
podărire personală. în blocul 
respectiv, două familii de la 
ultimul etaj au primit anul 
trecut câte 10 milioane de lei 
ca ajutoare de urgență. Cu 20 
de milioane, puteau să 
acopere tot blocul, dar nu i-a 
interesat. Noi am obținut 
ceva sponsorizări de la cele 
trei firme de prelucrarea lem
nului din Lupeni care ne-au 
dat lemnul pentru acoperi
șuri. însă, la numeroasele 
reclamații făcute, agenții 
spun că nu mai vor să con
tribuie cu nimic. Poate

obținem din alte orașe”, 
declară primarul Cornel 
Resmeriță.

O problemă cu care se con
fruntă orașul, mai spune pri
marul Lupeniului, Cornel 
Resmeriță, este canalizarea: 
„Aceasta este în prezent o pri
oritate pentru noi. Sperăm să 
obținem sprijinul RAAVJ cu 
utilaje să o rezolvăm, abia 
apoi ne putem gândi să-i 
ajutăm pe locatarii care nu 
au posibilitatea să se gos
podărească singuri și se auto- 
condamnă, din acest motiv, să 
trăiască în condiții îngrozi
toare”.

Pauperi de la scumpiri

Mobila se scumpește cu 6-7%

■ Din iulie, cresc tari
fele la gaze și lumină. 
Se adaugă majorările 
cauzate de leul greu.
INA JURCONE__________________________

ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - De la 1 iulie tarifele 
la energia electrică vor crește, 
în medie, cu 6,8%, iar la 
gazele naturale cu până la 
8%. Aceste majorări se vor 
reflecta, ca de obicei, în 
prețurile produselor. Ultimele 
scumpiri au dat peste cap 
inflația care a depășit 10%.

Mii de șomeri
Sindicatele și patronatele 

anunță disponibilizări masive 
și chiar falimentul. Numai în 
lunile iunie și iulie sunt a-

nunțați pentru disponibilizare 
3213 angajați, conform decla
rațiilor directorului AJOFM 
Hunedoara, Vasile Iorgovan. 
Patronatul lemnului din județ 
spune că, în aceste condiții, 
prețul mobilei va crește cu 6- 
7%, iar o parte din firme cred

că vor intra în procedură de 
faliment. Alinierea la UE va 
mări prețul energiei electrice 
cu 6,8% în iulie și de 8% la 
gaze naturale. Anul acesta, 
tarifele au mâi crescut de 
două ori, cu 5% în ianuarie 
și cu 20% în mai.

Tutui despre leul greu

Moneda de
50 de bani

Deva (C.P.) - Această 
monedă are culoarea gal
benă, forma rotundă, 
diametrul de 23,75 mm, 
cantul inscripționat cu 
„ROMÂNIA” de două 
ori, cu steluțe între cele 
două cuvinte, iar greu
tatea este de 6,1 grame. 
Aversul monedei pre
zintă stema, anul emisi
unii și inscripția „RO
MÂNIA”. Reversul mo
nedei conține valoarea 
nominală „50 BANI”.

Moneda de 50 de bani

Va crește euro
Sibiu (C.P.) - Finalul lunii 

iunie și începutul lunii iulie 
ar putea aduce o creștere a 
monedei unice euro, ca și a 
dolarului american, apreciază 
brokerii din cadrul Bursei 
Monetar-Financiare și de 
Mărfuri Sibiu. Ei consideră 
că evoluția cotațiilor valutare 
va urmări tiparul din martie, 
când BNR a urcat cursul pen
tru a oferi un nivel cât mai 
bun la stabilirea accizelor, 
după care se va reveni la 
cotațiile obișnuite. Dar până 
la scadența din 24 iunie, cur
sul euro nu va ieși din 
culoarul 36000-36300 de lei.

Moneda euro va crește

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: 10359) «9.222
0723-354.991 B f ** .

Str. Primăriei Nr.26 f 2' ► |
ORADEA

ACUM
SI numai ACUM 
ULTRA PROMOm
Numai aici gasesti: 

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

Distribuitor computere 
second-hand
produse noi §

E-mail: calculatoaretardslink.r»

NU ESTE NEVOIE SĂ VĂ DEPLASAȚI

LA SEDIUL NOSTRU!

SONATI NE Șl VENIM NOI LA DVS!

RECLAME

pana la 12 rate Tel. 

credit direct FGH W
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• Cercetați. Rozalia L., 42 de ani, Mariana 
S., 27 de ani, Mirel B., 30 de ani și Aurelia 
N., 51 de ani, toți fără ocupație, din Petro
șani, au fost depistați de lucrătorii Biroului 
Ordine Publică Petroșani branșați ilegal la 
rețeaua de cablu. Sunt cercetați pentru 
săvârșirea infracțiunii de distrugere. (M.T.)

• Amenzi. în ultimele 48 de ore polițiștii 
hunedoreni au aplicat 186 amenzi la legea 
circulației, din care 77 la regimul de viteză, 
au ridicat în vederea suspendării 2 permise 
de conducere. Valoarea totală a amenzilor 
aplicate a fost de 185,7 milioane lei. (M.T.)

• Accident. în afara localității Brad, con
ducătorul unei autoutilitare Dacia, Viorel T., 
35 de ani, din satul Țebea, comuna Baia de 
Criș, nu a redus viteza la intersectarea cu un 
alt autoturism și l-a acroșat pe biciclistul 
Pavel T., de 32 de ani, din Brad, accidentân- 
du-l ușor. (M.T.)

Preșcolarii 
din grupa 
pregătitoare, 
coordonată de 
educatoarea 
Antigona Costa, 
de la grădinița 
din cadrul Șco
lii Generale 
„Lucian Blaga” 
din Deva, au 
avut recent ser
barea de sfârșit 
de an, pregătin- 
du-se și aștep
tând cu emoție 
primul an de 
școală.

(Foto: Traian Mânu)

FAPTUL DIVERS

Invazia 
teraselor!

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Miron Cozma a fost eliberat

Ce era de așteptat să se-ntâmple s-a pro
dus! De câteva săptămâni, nici loc să te 
strecori pe câte-o margine de trotuar nu mai 

ai, că și-au trântit unii jilțurile exact unde era 
buricul târgului mai mândru. Faza faină-i că 
poți bea bere la fiecare pas, ba chiar poți să 
te și dedulcești la niște mititei transfigurați în 
uriași de atâta amoniac cât au fost siliți să- 
nghită. Faza nasoală e că nu prea găsești niște 
„toilet"-uri sănătoase prin apropierea birturilor 
respective. Iar unde sunt, sunt puse sub cheie 
că, vorba ceea Iu' Vespasian, banii nu put, iar 
românul e-n stare să scoată bani din orice...

zx

In atari condiții și vremuri vitrege pentru 
golitorii de bere, singurele locuri ce pot fi 
folosite cu maximum de succes sunt colțurile 

blocurilor din vecinătatea teraselor. Iar dacă 
se nimerește și vreun geam deschis e perfect. 
Unii fac chiar și concursuri de... aruncare în 
înălțime, spre bucuria locatarilor ce-i privesc 
discret de după perdele. (Unii mai au pregă
tită câte-o oală cu apă, da'-s puțini din ăștia 
întreprinzători). După ce vigoarea le osteneș
te, scuipă sănătos, înjură copios și se-ntorc să 
se umple din nou cu licoarea gălbuie. Și lu
crurile nu se vor termina prea curând, că vara 
de-abia a început și autorizații pentru terase 
se mai eliberează încă. Chestia e că nu știu 
pe unde le-or mai pune! O idee ar fi casa 
scărilor, că oricum e un loc rămas nefolosit! 
Om vedea!

■ Fostul lider al mine
rilor a petrecut 8 ani în 
închisoare, pentru 
mineriada din iunie 90.
Mihai Stan

Craiova - Fostul lider al 
minerilor din Valea Jiului, 
Miron Cozma, a fost eliberat 
din închisoare în urma unei 
hotărâri luate ieri de magis- 
trații Judecătoriei Craiova. 
Cozma ispășea o pedeapsă de 
18 ani închisoare pentru 
mineriada din iunie 1990, 
când la sfârșitul anului trecut 
a fost grațiat de fostul pre
ședinte Iliescu. Ulterior, aces
ta a revocat decretul de gra
țiere, iar Cozma a fost re- 
încarcerat, după o zi de liber

tate. El a atacat decretul de 
revocare a grațierii, iar justi
ția i-a dat câștig de cauză.

„Sfârșitul calvarului”
„Așteptam să se sfârșească 

acest calvar”, a declarat, ieri, 
Tiberiu Cozma, fratele fostu
lui lider sindical, referindu-se 
la decizia judecătorilor 
craiov.eni. El a apreciat că cei 
8 ani petrecuți în închisoare 
de fratele său „au fost prea 
mult” pentru contribuția pe 
care acesta a avut-o la mine
riada din iunie 1990.

„Mă bucur că justiția 
română a luat o decizie 
corectă și favorabilă fratelui 
meu. Am avut încredere în 
justiție și sper să nu mai fie 
înregistrate alte influențe 
politice”, a spus Tiberiu Coz

ma, care a apreciat că fratele 
său a fost condamnat la 18 
ani de închisoare în urma 
unei comenzi politice.Tiberiu 
Cozma susține că, în iunie 
1990, fratele său nu era foarte 
bine cunoscut de minerii din 
Vale și că acesta ar fi ajuns 
în București cu un al doilea 
tren. El a adăugat că fratele 
său are „sănătatea zdrunci
nată” și că în aceste zile are 
nevoie de liniște alături de 
familia sa care locuiește în 
Timișoara. Miron Cozma are 
interdicție, pentru 5 ani, de 
a se deplasa în București și 
Petroșani.

Nu mai vine în Vale
Miron Cozma nu se va 

întoarce în Valea Jiului, a 
apreciat președintele Ligii

Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului) Zoltan Lacatos, moti- 
vându-și răspunsul pe baza 
informațiilor primite de la 
colegii săi, lideri de sindicat?

El a adăugat că nu poate 
comenta o decizie luată de 
justiția românească, referin
du-se la hotărârea adoptată de 
magistrații Judecătoriei din 
Craiova. .

„Justiția a hotărât. Miron 
Cozma a făcut și lucruri bune 
și lucruri rele. Pentru cele 
rele, justiția și-a spus cuvân
tul”, a spus președintele 
LSMVJ Petroșani.

„Ceea ce a fost înainte nu 
va mai fi în Valea Jiului. 
Suntem în anul 2005 și trăim 
într-un stat de drept”, a con
chis liderul sindical, Zoltan _ 
Lacatos.

PÂREREA TA DONTEOl: Cum apreciați activitatea primarului Devei după un an de nou mandat?

Proiect pentru drumuri
Călan (D.I.) - Primăria Călan a elaborat 

în ultima perioadă caietele de sarcini și do
cumentația de licitație pentru o lucrare de 
amploare, ce are în vedere refacerea unor 
drumuri de pe raza localității. E vorba de
spre șoselele ce fac legătura între Călan și 
mai multe sate componente, precum și de 
reabilitarea a aproximativ 2.500 de metri 
pătrați de drumuri în interiorul orașului. 
„Deja am făcut invitațiile la firmele de pro
fil din județ, urmând ca săptămâna viitoare

Deocamdată sunt 
mulțumită. Sunt 

anumite probleme ale 
comunității a căror 
rezolvare nu depinde 
doar de implicarea 
primarului. Singurul 
comentariu ar fi la 
adresa câinilor comu
nitari și ar fi bine 
dacă li s-ar găsi un 
spațiu.
ANONIMă, 
Deva

Sunt mulțumit de 
activitatea primaru

lui Muntean. Lasă de 
dorit curățenia din 
parcuri și de pe 
străzi, dar principalii 
vinovați suntem noi. 
Ar trebui ca anumiți 
angajați ai primăriei 
să le dea amenzi celor 
prinși că aruncă hâr
tii pe stradă.
Vasile, 
Deva

Nu am nimic de 
reproșat. Compara

tiv cu anii trecuți și 
cu celelalte orașe ale 
județului, Deva este 
cel mai frumos și 
meritul este în primul 
rând al primarului 
Mircia Muntean. Mai 
sunt multe de făcut, 
dar avem încredere și 
răbdare.
Cati, 
Deva

Unul dintre punctele 
slabe ale orașului 

este curățenia, dar de 
acest lucru sunt 
responsabili toți 
locuitorii orașului. Aș 
dori mai multe locuri 
special amenajate pen
tru tineri. Cele exis
tente nu răspund spi
ritului creativ al tine
rilor.
MăDăLINA,
Deva

Oamenii au avut 
încredere în capa

citatea lui de a con
duce pentru încă 
patru ani destinele 
orașului, altfel nu l-ar 
fi votat. Eu nu am 
nimic de reproșat, îmi 
place cum arată 
orașul și, dacă mai 
trebuie făcut ceva, 
sigur se va face.
Elisabeta, 
Deva

să fie organizată licitația iar apoi, în ter
men de 30 de zile, să se treacă la execuția 
lucrărilor care sperăm să fie finalizate în 
2005”, ne-a spus primarul Călanului, Filip 
Iovănesc.

AUDIENȚE MIERCURI
Prefectura Județului Hunedoara:
Dezsi Attila, secretar qeneral începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie:
Teodor Iordan, secretar 09.00-11.00

Poliția Municipiului Hunedoara: 
Comisar-șef Adrian Filer, adj. al șefului 
Poliției Municipiului Hunedoara 12.00-14.00

PSD pregătește o moțiune
București (D.I) - Principa

lul partid de opoziție pregă
tește o moțiune de cenzură 
împotriva inițiativei Guver
nului Tăriceanu de a-și asu
ma răspunderea pentru pa
chetul de legi privind justiția 
și proprietatea. Președintele 
PSD Mircea Geoană a decla
rat ieri că Executivul nu a 
reținut nici unul dintre amen
damentele propuse de către 
partidul său la actele norma
tive privind justiția, doar în 
zona proprietății fiind accep
tate șase amendamente „abso
lut formale”.
Pretextul integrării

Potrivit liderului PSD, 
„este evident” faptul că guver
narea încearcă să utilizeze 
pretextul integrării europene

pentru a-și promova agenda 
ideologică de dreapta, scopul 
principal fiind nu reforma 
jutiției, ci „promovarea ine
chității sociale” și „generali
zarea ilegalității”, prin schim
barea completă a regimului 
proprietății. El a mai susținut 
că Guvernul „minte” atunci 
când spune că pachetul de 19 
legi privind justiția și pro
prietatea reprezintă o soli
citare a UE. Geoană a opinat 
că este vorba despre o încer
care de a se rezolva ceea ce 
„clientela politică, în princi
pal a zonei liberale”, a „îm
pins” să se facă. „Este clar că 
este vorba de o agendă ideo
logică și clientelară pe care 
guvernarea de dreapta în
cearcă să o impună”, a adă
ugat el.

Pentru prevenirea unor evenimente rutiere neplăcute, 
polițiștii hunedoreni au aplicat 186 amenzi la Legea cir
culației, din care 77 la regimul de viteză, au ridicat în 
vederea suspendării 2 permise de conducere, din care 1 
pentru consum de alcool și au reținut 3 certificate de 
înmatriculare. (Foto: Traian Mânu)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


„Mica buclă" 
prin județ

PE scubt

• Finală. Sâmbătă, 18 iunie, ora 11, pe sta
dionul „Cetate" Deva, se va desfășura finala 
Campionatului Județean, Divizia D juniori, 
întâlnirea se va desfășura între CFR Mar- 
mosim și Minerul Aninoasa. Cele două 
echipe au câștigat seriile Valea Mureșului și 
respectiv Valea Jiului. (V.N.)

• De râs. „Dacă vor să se facă de râs, cei 
de la Mediaș nu au decât să conteste drep
tul de joc al lui Militaru", ne-a declarat 
recent Alin Simota, patronul Jiului Petroșani. 
Simoc ne-a precizat că Militaru are de mai 
mulți ani drept de joc la Jiul. (V.N.)

La Hunedoara se Va desfășura "Cupa Con
structorul" la tenis

■ Etapa IV a turului ci
clist al României se în
cheie la Deva, iar star
tul etapei V va fi la 
Petroșani.
ClPRIAN MARINUȚ____________________

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Pentru al doilea an 
consecutiv, turul ciclist al 
României, competiție la care 
participă sportivi din nouă 
țări, va traversa și județul 
Hunedoara.

Astfel, joi, 16 iunie, în jurul 
orei 16.00, participanții la 
„Mica buclă” vor ajunge la 
Deva, în Piața Victoriei, unde 
va avea loc festivitatea de 
premiere a etapei a IV-a a 
cursei, derulată pe traseul

Sibiu - Deva. „Va fi un eveni
ment ce nu trebuie ratat de 
amatorii acestui sport. Pe 
podiumul amenajat cu acest 
prilej în fața Casei de Cultură 
„Drăgan Muntean”, autori
tățile județene și locale vor 
acorda premii celor mai bine 
clasați.

După această festivitate, 
sportivii se vor caza la hote
lurile din Deva, iar dimineața 
cu un autocar și un camion 
vor fi transportați până la 
Petroșani, unde vineri, 17 
iunie, la ora 13.00, e progra
mat startul oficial al etapei a 
V-a, Petroșani - Tg. Jiu”, pre
ciza Marius Simina, director 
al Direcției pentru Sport a 
Județului Hunedoara.

Dincolo de bucuria pre
zenței cicliștilor în județul

Turul ciclist al României va traversa și județul Hunedoara

Hunedoara, trebuie să remar
căm că întrecerea e obligată 
să ia o pauză nedorită pe

traseul Deva - Petroșani, din 
cauza stării proaste a dru
mului pe acest tronson.

Atletismul hunedorean merge înainte

„Constructorii" la tenis
Deva (V.N.) - între 16 și 19 iunie a.c., la 

Hunedoara se va desfășura Cupa „Con
structorul” la tenis. Din discuția cu Lunela 
Maier, antrenor, a reieșit faptul că se 
așteaptă concurenți din 10 categorii, copii, 
juniori și seniori. Aceștia vor veni din 
județele Hunedoara, Alba, Arad, Bihor, 
Timișoara, Cluj, Bistrița-Năsăud și muni
cipiul București.

La Hunedoara se consideră că întrecerea 
este o competiție tradițională, în care spon
sori principali sunt ICSH și Primăria din 
municipiul de pe Cerna.

r j

Finiș strâns după o participare numeroasă la competiție

■ Deși nu există un 
concurs competițional, 
în județ se întrec con
curenți valoroși.
Valentin Neagu
valentin, neagu@informmpdia.ro

Deva - Concursul județean 
de atletism, organizat de Aso
ciația Județeană de atletism, 
profesor Mariana Mladin, cu 
sprijinul catedrei de atletism 
de la Colegiul Național 
Sportiv „Cetate” Deva și cu 
ajutorul mai multor dascăli 
pe care nu ar trebui să-i 
uităm, chiar dacă uneori îi 
punem în paranteză (Florica 
Niculescu, Mihai Luca, 
Gheorghe Clozan, Cornelia 
Juratoni, Laura Caia), a 
adunat mulți copii valoroși, 
dintre care s-au remarcat 
campionii naționali Roxana 
Clinei, La-vinia Nistorescu și

Arina Mitrică. Locurile I au 
fost ocupate de următorii: 
înălțime - Alexandra Aflovi, 
lungime, Simona Giura, greu
tate - Alexandra Aflovi; 100 m 
fete - Paula Buta, 100 m 
băieți, Alexandru Hentz; 200 
m fete, Loredana Negrean; 200 
m băieți, Alexandru Hentz.
Alți câștigători

Locurile II: înălțime - 
Simonâ Ciura, lungime - 
Alexandra Aftovi, greutate - 
Irina German, triplu salt - 
Dorina Guțu, 100 m fete - 
Andrada Vinca, 100 m băieți 
- Mihai Voica, 200 m - Kavola 
Major, 200 m băieți - Dorin 
Veliciu.

Pe locurile III s-au situat: 
înălțime - Andreia Todere- 
anu, lungime - Dorina Guțu, 
greutate - Alexandra Hănucă, 
100 m fete - Cristina Greta, 
100 m băieți - Cosmin Amzu- 
lianu.

r<iTB41/CAMPiONAT»L IUDEȚEAN

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 25-a, 12 iunie: Unirea 
Zam - Cerna Lunca Cernii 9-1; Zarandul Crișcior Goanță 
Ghelari 3 - 1; Victoria Dobra - AS Boșorod 3 - 0; Sîntămăria 
Orlea - Casino Ilia 1 - 0; Știința lancu de Hunedoara - CFR 
Marmosim 1-0; Gloria Bretea Română - Streiul Simeria 1 
-1. Viitorul Pădișa a stat.

Etapa viitoare, 19 iunie: Cerna Lunca Cernii - Gloria Bretea 
Română; AS Goanță Ghelari - Unirea Zam; AS Boșorod - 
Zarandul Crișcior; Viitorul Păclișa - Victoria Dobra; CFR Mar- 
mosim - Sîntămăria Orlea; Streiul Simeria Veche - Știința 
lancu de Hunedoara. Casino Ilia stă.

Clasamentul
1. CFR Marmosim 23 18 3 2 102 24 57
2. Casino Ilia 24 15 5 4 73 21 50
3. Streiul Simeria 22 13 4 5 61 37 43'
4. Sîntămăria Orlea 23 13 1 9 66 47 40
5. Zarandul Crișcior 23 11 4 8 40 56 37
6. Gloria Bretea 23 10 5 8 48 39 35
7. Victoria Dobra 23. . 8 9 6 60 53 33
8. Știința 23 8 6 9 39 48 30
9. Viitorul Păclișa 22 8 4 10 40 47 28
10. Goanță Ghelari 22 6 4 12 32 53 22
11. Cerna Lunca C. 22 5 3 14 48 87 18
12. AS Boșorod 23 3 4 16 25 75 13
13, Unirea Zam 21 3 2 16 27 74 11

"Cupa Iunie" la înot Bei mal rapizi concurenți

Hunedoara (C.M.) - Peste 
60 de sportivi de la CSS Hu
nedoara și CS Delfinul Hune
doara s-au întrecut, la finalul 
săptămânii, la bazinul de înot 
din Hunedoara în cadrul com 
petiției „Cupa Iunie” la înot. 
Și de această dată performan
țele înotătorilor hunedoreni 
le-au dat speranțe antreno

rilor și organizatorilor că în 
scurt timp natația hunedo- 
reană va obține performanțe 
la concursurile naționale. 
DSJ, cele două cluburi și 
Primăria Hunedoara, în 
colaborare cu sponsorii Ovi- 
diu Crișan și Sorin Dudaială 
le-au oferit tuturor partici- 
panților premii în dulciuri.

Concurenți la startul competiției Cupa lume la înot

25 metri liber ________________ ___■_________ ___________
fete, 1998: 1. Denisa llucă, 2. Patricia Vacariu; 3. Mălina teodor 
băieți, 1998: 1. Sergiu Chețe; 2. Alin Goia; 3. Valentin Furcă 
fete, 1997: 1. Edith Bărbățan; 2. Raluca Jitaru; 3. Ana-Maria Albu 
băieți, 1997: 1. Andrei Urîtu; 2. Sergiu Duca; 3. Sergiu Tășală 
50 metri liber __________________ _________ _________
băieți, 1996: 1. Alexandru Bădeață; 2. Bogdan Cadar; 3. Adrian Goia 
băieți, 1995: 1. Andrei Budai; 2. Ricardo Țurcanu; 3. Robert Duduială 
băieți, 1994; 1. Alexandru Ancuța; 2. Cristian Rizan; 3. Albert Feher 
fete, 1993: 1. Jenifer Mihai; 2. Andreea Klapnic; 3. Lorena Florescu 
băieți, 1993: 1. Răzvan Jurcan; 2. Daniel Scurtu; 3. Alexandru Nistor 
25 metri spate __________________ ___ _____________ ________________
fete, 1998: 1. Denisa lluca; 2. Patricia Vacariu; 3. Simina Scorobete 
băieți, 1998: 1. Sergiu Chețe; 2. Alin Goia; 3. Valentin Furcă 
băieți, 1997: 1. Sergiu Tășală; 2. Andrei Baciu; 3. Adrian Vasiu 
50 metri spate _________ ___________
fete, 1996: 1. Cristina Sfetcu; 2. Adelina Buzdugan; 3. Georgiana Talicosu 
băieți, 1996: 1. Alexandru Bădeață; 2. Bogdan Cadar; 3. Răzvan Chirilă 
fete, 1995: 1. Aniko Csiki; 2. Cristina loniță; 3 Daniela Crainic 
băieți, 1995: 1. Andrei Budai; 2. Ricardo Țurcanu; 3. Bogdan Indrei 
băieți, 1994: 1. Alexandru Ancuța; 2. Cristian Rizan; 3. Bogdan Borș 
fete, 1993: 1. Jenifer Mihai; 2. Andreea Klapnic; 3. Lorena Florescu 
băieți, 1993: 1. Daniel Scurtu; 2. Răzvan Jurcan; 3. Alexandru Nistor

45% Reducere Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Pref/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

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

- -ur'-1 imami w i wim

B11 3ÎP!
■8

1 lună

3 luni

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
AIA ano 1-i /r*i n 1-4 — <1 AXC lz»4 /non 1/vi

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

Abonamente

3.

Numele
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Prenumele
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Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Nr. Bl. Sc.
------------ y

Ap.___ A
Localitatea

Telefon (opțional) CUVÂNIUL

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:neagu@informmpdia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
• 2 apartamente, in comuna Ilia, preț negociabil. 
Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0724/523823 sau 
282375, după ora 17.
• confort 2, etaj 1, jaluzele exterioare, amenajări 
interioare, lavabil, parchet, gresie, faianță, cablu, 
telefon, contorizări, preț negociabil. Tel. 228109.
• confort 2, etaj 1, jaluzele exterioare, lavabii, 
gresie, faianță, parchet, baie amenajată, 
contorizări totale, preț negociabil. Tel. 228109, 
fără intermediari.
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 
parchet hol și camere, etaj 2, preț 1,1 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0742/01941&
• decomandate, balcon închis, parchet laminat, 
gresie, faianță, modern amenajat, 56 mp, zona 
Liliacului, Deva, preț 1,050 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0745/039628.
• decomandate, parchet, gresie, faianță, 
centrală termică, balcon, boxă, etaj intermediar, 
zona Dorobanți, preț 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/290024.
• Deva, bdul Bălcescu, centrală termică, ame
najat, preț 740 milioane lei, negociabil. Tel. 
0720/093406.
• Deva, Scărișoara, foarte urgent, semideco- 
mandate, contorizări, fără îmbunătățiri, preț 620 
milioane lei. Tel. 224296,0788/361782.
• Deva, zona Bălcescu, etaj 4/10, centrală ter
mică nouă, parchet, balcon mare închis, ocu- 
pabil imediat, preț 740 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0721/815781.
• Deva, zona Banca Transilvania, ușă metalică, 
parchet lamelar, gresie și faianță moderne, etaj 
intermediar, bloc de cărămidă, preț 640 milioane 
lei, negociabil, ocupabil imediat, 0721/815781.
• etaj intermediar, bloc cărămidă, centrală 
termică, modificat și îmbunătățit, Deva, preț 
29500 euro, negociabil. Tel. 0721/744514.
• etaj intermediar zona Bălcescu, centrală 
termică, preț 740 mii. lei, negociabil, tel. 
0741/154401.
• Hunedoara, central, etaj 1, centrală termică în 
garanție, gresie, parchet, faianță, instalații noi, 
balcon închis, ușă metalică, ocupabil imediat, 
convenabil. Tel. 0722/972981,0741/077821.
• ultracentral, bfoc cărămidă, fără îmbu nătăți ri, 
contorizări, etaj 3, preț 950 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 213469,0723/011655.
• ultracentral zonă liniștită, amenajat modern, 
centrală termică, gresie, faianță, instalații 
sanitare și electrice noi, parchet lamelar, geam 
termopan, pereți izolați, preț 1,4 mid. lei. Tel. 
231212,0740/013971.
• urgent decomandate, 55 mp, contorizări apă, 
gaz, bine întreținut, zonă centrală Deva, preț 920 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/084616.
• urgent decomandate, centrală termică, preț 
840 milioane lei, negociabil, zona Bălcescu, etaj 
intermediar. Tel. 0727/841218.
• urgent zona Dacia, etaj 1, camere cu parchet, 
balcon închis, 2 focuri gaz contorizat apometre, 
ușă metal. Tel. 0722/585819.
• vând sau schimb apartament 2 camere, pen
tru locuit sau spațiu comercial, str. M. Eminescu, 
preț 21.000 euro, negociabil. Tel. 0723/335189.

• Deva, zona Bălcescu, centrală termică nouă, 
parchet lamelar, gresie și faianță moderne, ușă 
de metal, ocupabil imediat, preț 26.000 euro. Tel. 
07217815781.
• Hunedoara, 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. Tel. 718969.
• ocazie! urgent, semidecomandate, etaj 1 din 
4, balcon, multiple îmbunătățiri, centrală ter
mică, Gojdu, preț 33.000 euro. Tel. 0745/888619.

• semidecomandate, etaj intermediar, 
contorizări, ocupabil imediat, Deva, preț 19.500 
euro, negociabil. Tel. 0721/744514.
• zona Dadă living, 2 dormitoare, bucătărie și 
baie cu gresie, faianță contorizări, parchet, 
balcon, ușă metal. Tel. 0722/585819.

• Balța, aproape de Geoagiu, familia Romaniuc 
Ion.
• casă (vilă) 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 și 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 în comuna Dobra, satul Făgețel, la 
2 km de șosea, 3 camere, cămară, beci, curte 
mare + dependințe, preț negociabil, tel. 282375 
sau7 0724/523823, după ora 17.

Vând garsoniere (19)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent zonă liniștită plata imediat. Tel. 
215212.

Vând ap. 3 camere (05)
■ 2 băi, 2 balcoane, Deva, I. Corvin, tel. 
0727/357313, preț negociabil.
• decomandate, 2 balcoane, contorizări, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală preț avantajos. Tel. 228615.

• decomandate, amenajat excepțional, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică termopane, parchet, 
etaj 1, zona Mărăști, preț 42.000 euro, negociabil. 
Tel. 0742/019418.
• decomandate, contorizări. 2 băi, 2 balcoane,
preț negociabil, Deva, str. I. Corvin. Tel. 218973, 
0727/357313. .
• decomandate, urgent, parter, ușă metalică 
parchet laminat, bucătărie modificată conto
rizări, centrală termică, boxă str. I. Corvin, preț 
1,3 mid. lei, negociabil, fără intermediari. Tel. 
0740/294689.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 100 mp, 2 balcoane, 2 băi, 
contorizări, apă, gaz, etaj 2/4, zona Liliacului, 
preț 1,4 mid. lei. Tel. 0766/788251.
• decomandate, 112 mp, 2 balcoane, 2 băi, 
centrală termică multiple îmbunătățiri, etaj 1/4, 
zona Carpați, preț 47.000 euro. Tel. 0745/079659.
• decomandate, îmbunătățiri, 2 băi, 2 balcoane, 
zonă ultracentrală Simeria, etaj intermediar, 
preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 0723/686162.
• 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.
• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, termopane, zona Piața Victo
riei, etaj 1, preț negociabil. Tel. 0742/019418.

Vând case, vile (13)
• cu grădina pomi, viță de vie, în centrul Devei,
4 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, preț 
110.000 euro, tel. 0727/756116.
• Deva,st 1200 mp, preț33.000euro. Relații latei. 
0740/006582.
• in Deva, la începutul străzii Horea, cu 2 
corpuri, grădină bună de locuit, privatizare, ST 

1150 mp, FS 25 m, preț 3,1 mid. lei, tel. 
0727/756116.
• Simeria, str. Hunedoarei, nr. 8, 2 camere, 
bucătărie, cămară anexe, gaz metan, apă 500 
mp grădină, preț 26.000 euro, negociabil. Tel. 
0744/778823.
• urgent, 3 camere, bucătărie, baie, hol central, 
beci, garaj, preț 66.000 euro, negociabil, tel. 
0727/756116.
• zona Bâmuțiu, 2 corpuri, 3 camere, 2 băi, C.T. 
Vailant, nouă, preț 2,3 mid. lei, negociabil, tel. 
0727/756116.
• zona Călugăreni. 3 carrfere, hol central, 5 
focuri, gaz, 2 fântâni, grădină ST 1656 mp, preț 
1,8 mid. lei, negociabil, tel. 0727/756116.
• zona Zăvoi, 2 camere, bucătărie, baie, CT, 
grădină ST 1200 mp, preț 2 mid. lei, tel. 
0727/756116.
• casă in Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!

• cartier Dada, bl. 4, etaj 1, contorizări, ocupa
bilă imediat Nu sunt agent imobiliar. TeL 230592, 
0723/807419.
• cartier Dada, parter, contorizări, repartitoare, 
parchet laminat, gresie, faianță ocupabilă 
imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 0745/356077, 
220579.
• confort 1, decomandate, peste 35 mp, faianță 
gresie, zona Banca Transilvania Tel. 
0741/154401.
• confort 1, decomandate, suprafață peste 35 
mp, bdul Decebal Deva, bl. 15, ocupabilă imediat. 
Tel. 227542,0743/985871,0741/154401.
• Deva, I. Maniu, confort 1, balcon închis, preț 
680 milioane lei, negociabil. Tel. 0727/756116.
• Deva, zona Dacia, etaj 2, complet amenajată 
preț 515 milioane lei și apartament 4 camere, 
zona M. Eminescu, condiții deosebite, prețnego- 
ciabil. Tel. 0720/437889. '

• instalații sanitare noi, faianță, gresie noi, 
parchet rașchetăt, apometre, etaj 1 din 4, zona 
Dacia, preț 400 milioane lei, negociabil. Tel. 
234415.
• urgent, Deva, Zona Plopilor, etaj 1, ocupabilă 
imediat, bine întreținută preț 550 milioane lei. 
Tel. 0727/756116.
• urgent, etaj 1, zona Dacia cu toate facilitățile, 
preț 480 milioane lei. Tel. 0727/756116.
• zona Dada, faianță contorizări, st 30 mp, preț 
470 milioane lei, negociabil. Tel. 0727/756116.

• intravilan, satul Bejan, bun pentru construcție 
casă, ST 2000 mp, FS 40, preț 3 euro/mp, tel. 
0727/756116.
• intravilan, 7000 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 
0723/400612,0254/231740.
• in Deva, 2 parcele a 8300 mp + 3800 mp, la preț 
de numai 1,5 euro/mp, negociabil, tel. 
0727/756116.
• lângă Deva, satul Bejan, bun pentru con
strucții case, ST 2000 mp, preț 520 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0727/756116.
• 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.
• neted, in Deva, ST 800 mp, cu cabană magazii, 
pomi, vită de vie, preț 1 euro/mp, tel. 
0727/7561'16.

• Simeria, intravilan, zonă bună 450 mp, preț 25 
euro mp. Tel. 0720/505771,0727/844590.
• teren neted, în Deva, cu cabană magazii, 
pomi, viță de vie, preț 1. euro/mp, tel. 
0724/250099.
• urgent, intravilan, 8000 mp, fs 60 m, utilități, 
Deva, ia DN7, preț 35 euro/mp negociabil. Tel. 
0745/888619.
• urgent, parcare DN7, unică ocazie, 38 
euro/mp, negociabil, tel. 0727/756116.
• urgent, teren în Deva, Depozitelor, ST 6600 mp, 
FS 33 m, preț 5 euro/mp, negociabil, tel 
0727/756116.
• urgent, teren intravilan, Chimindia, centru, 
acces 2 părți, cu fundație casă ST 720 mp, FS 25 
m, preț 5 euro/mp, negociabil, tel. 0727/756116.

• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.

• închiriez pe termen lung garaj în bl. 9, sc. 5, z
44, din str. I.L. Caragiale, Deva. Tel. 213671.

Vând terenuri (21)

Vând spații comerciale (25)
• in central Devei, P+H-M, cu birouri, hale de 
producție, preț 98.000 euro, negociabil, tel. 
0727/756116.
• zona Eminescu. Deva, la stradă alee betonată 
ușă și geam termopan, baie și bucătărie amena
jate, ocupabil imediat Tel. 0722/585819.

Vând alte imobile (27)
• Deva, ultracentral, P+l, cu terenul aferent, 
pentru producție, comerț și birouri, 150 mp, 
curent monofazic, trifazic, grup social, centrală 
termică toate noi, preț 92.000 euro, negociabil. 
Tel. 0745/096675,218308, seara, 212057.

Auto românești (36)
Mobilier și interioare (47)

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

Vând case la țară (17)
• 3 camere, anexe, 15 ari grădină lângă șosea, 
satul Cărăstău, comuna Baia de Criș, preț 18.500 
euro. Tel. 0259/261925.

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

• 4 camere, cămară pivniță coridor, curte, 
grădină 1500 mp, cu pomi fructiferi, în Dobra, 
Str. Gării nr. 6, preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.

• L200 mp teren intravilan grădină 20 x 60 mp, în 
localitatea Totești - Hațeg, lângă școală, preț 
12.000 lei/mp, negociabil, cu acte în regulă Tel. 

212272,0723/732560.
• 13300 mp teren, lângă cabana Bejan. Tel. 
222002, după ora 20 și 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.
• 5 ha pădure în comuna Crișcior, situată lângă 
drum, preț negociabil. Tel. 226956,0740/525482.
• Deva, extravilan, fs 44 m, preț 4,5 euro mp. 
Relații latei. 0721/744514,
• Deva, Hărăului. 8300 mp + 3800 mp, la prețul 
de 1,5 euro/mp, negociabil, tel. 0727/756116.
• intravilan (extravilan) Almasu Sec, preț nego
ciabil. Tel. 224296,0788/361782.
• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tâmpa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă canali
zare (la poarta). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• intravilan Deva. str. Prelungirea Vulcan, la 
vișini, 5700 mp, se poate parcela, acces trei 
laturi, linie telefonie, curent, preț 18 euro/mp. 
Tel. 223102,0741/138535.

• intravilan, Deva, 700 mp, vedere superbă spre 
oraș, utilități în zonă, preț 15 euro/mp. Tel. 
218399,0720/348089.
• intravilan, in Simeria, zona Marmura, 15 ari, 
acces la curent, apă și gaz, preț 10 euro/mp. Tel. 
0745/343093.
• intravian, In Urai, 3000 mp, fs 60 m, facilități 
gaz, curent, apă preț 6 euro mp. Tel. 

0727/844590.
• intravilan, pentru construcție casă zona Ce
tății, cu pomi, viță de vie, gaz, apă, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0727/756116.
• vând teren intravilan pentru construcție casă 
în Șoimuș, la asfalt, 1200 mp, fc 12 m, facilități 
gaz, curent la poartă. Relații zilnic la tel. 220269, 
după ora 16 sau 0746/029058.

imobile chirii (29)
• caut de închiriat garsonieră sau apartament 
mobilat, exclus Micro 15. Tel. 0722/215579, fără 
intermediari.
• caut garsonieră de închiriat în Orăștie. Tel. 

. 0721/348953.
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată 
aragaz, frigider, zona Dorobanți, preț 100 euro. 
Tel. 0742/290024.

• ofer spre închiriere apartament, 2 camere, 
mobilat, Deva, zona împăratul Traian. Tel. 
0741/154401.
• ofer spre închiriere apartament, 2 camere, 
mobilat zona Dacia, preț 90 euro, negociabil. Tel. 
0743/985871.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată, 
centrală termică zona Dacia, preț 80 euro, nego
ciabil. Tel. 0741/154401.
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, suprafață totală 35 mp. Tel. 213406, 
0745/362858.

Invitația
Biroului de Relații Publice ai

c.A.s. hunedoara Casei de Asigurări de Sănătate
Hunedoara

Informarea promptă, corectă ți deplină a asiguraților, 
precum și a tuturor celor care pot contribui la îmbunătățirea 
stării lor de sănătate face parte din misiunea instituției publice 
numită Casa de Asigurări de Sănătate.

Biroul de Relații Publice din cadrul CAS Hunedoara adre
sează tuturor cititorilor acestei pagini - asigurați, furnizori de 
servicii medicale, de medicamente și de aparatură medicală, re
prezentanți ai mass-media, sau orice altă persoană interesată - 

invitația:
* de a cunoaște cât se poate de bine legislația din domeniul 

asigurărilor de sănătate
* de a se implica direct în oferirea de soluții pertinente în 

situații pe care le cunosc foarte bine
* de a ne semnala inadvertențe în prestarea de servicii de 

sănătate pentru care asiguratul plătește 7% din venit
* de a se informa direct de la sursă, adică de la noi, despre 

activitatea Casei de Asigurări, prin datele de sinteză pe care 
aceasta le pune la dispoziția publicului

* de a ne comunica observațiile, sugestiile și propunerile 
în legătură cu îmbunătățirea activității CAS și a structurilor 
implicate în asigurarea unei stări cât mai bune de sănătate

Toți cei interesați în cunoașterea activității CAS Hunedoara 
sunt rugați să solicite sau să propună obținerea datelor de care 
au nevoie. Tel. verde 0800 800 967. (250921

• vând Aro 243 D, motor Brașov și remorcă 1,5 
tone, stare bună, acte la zi. Tel. 245874, seara, 
0723/335189.
• vând Dada 1310, af 1986, stare perfectă de 
funcționare, preț 33 milioane lei, negociabil. Tel. 
225568,0745/690477.
• vând Dada 1310, af 1995, trapă geamuri 
ionizate, bord CN, cauciucuri noi, cârlig remorcă 
preț 66 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/777303, 
214953.
• vând Dacia Break, an fabricație 1989, preț 
negociabil. Informații tel. 0743/048909.
• vând urgent Dacia 1410, albă, af 1995, vt 2006, 
rovinietă geamuri ionizate, casetofon, praguri 
false, eleran cu stop pe frână jenți, cauciucuri 
late, capotă față și portbagaj capitonate, 67,5 
milioane lei, negociabil, 0726/369313.

Auto strâine (37)
• vând Citroen BX14, preț 1.450 euro, negociabil. 
Tel. 711063.

Microbuze. Dube (38)
• vând dubițâ Iveco 50C13 Turoo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă 
radiocasetofon, alarmă închidere centralizată, 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.
• vând urgent 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 urge., remorcă două axe, închisă model 
furgon, model deosebit, stare foarte bună, af 
2000, nret 105 milioane lei. Tel. 0722/161661.

• vând avantajos și în stare perfectă 4 uși ini 
rior, una ușă cu geam balcon dublă 2 geami 
duble, 2 apometre apă caldă. Tel. 212242,2139!
• vând bufet sufragerie cu placă marmură all 
Alt Deuch, vechime de cca 100 ani, sta 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând canapea extensibilă de 2 persoan 
culoare bleumarin, în stare foarte bună, un ; 
vechime, preț 4,5 milioane lei. Tel. 0740/29123 
0720/432448,0254/213483.
• vând colțar, în garanție, preț 9 milioane li 
negociabil, și aragaz electric preț 600.000 iei. Ti 
229017.
• vând convenabil canapea extensibilă de 
persoane, birou, masă extensibilă de sufrageri 
6 scaune tapițate, mochete, mobilier hol, mașir 
automată (made Franța), combină frigorifică 
sertare, Electrolux. Tel. 218084. 0742/93999 
0724/643045.
• vând dulap furnir nuc, 3 uși, sertare, poartă 
uși garaj, din brad, pe balamale, vană font 
sobă teracotă loc de veci zona 2, rândul 3, Beja 
Tel. 212605.
• vând ferestre în 2 canate duble, din lem 
diferite dimensiuni, foarte ieftin. Tc 
0726/321244,224112.
• vând moHă 4 corpuri, stare bună, preț 
milioane lei și coltar Clio, stare foarte bună pr< 
9 milioane lei. TeL 0254/211363,0727/718081.
• vând mobilă diferită și electrocasnice. Te 
0723/459338.
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 73 
x 2000 mm, deschidere dreapta. Germania : 
geam termopan din aluminiu oscilobatan 
maro, second hand, 88/125 cm, negociabil. Te 
0745/096675,218308 seara.
• vând uși metalice cu toc, pline sau cu gean 
diverse dimensiuni, în unul sau 2 canate, pentr 
pivnițe, hale industriale, depozite, preț 1 milio 
lei mp, negociabil. Tel. 0745/096675,218308 sear: 
212057.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căință nouă din lemn, roți cauciuc, 1 ■ 2 
cai, abricht cu mandrină și circular. Tel. 
0254/263598.

• vând tractor U 445, nou, stare perfectă de 
funcționare, preț negociabil. Relații la tel. 
0742/297491

• vând componente dm combină Class,1961. din 
dezmembrare. Tel. 0254/221198, după ora 15,30 
și 0254/779554 după ora 22.
• vând stivuitor electric 2.5 tone, stare de 
funcționare foarte bună, preț negociabil. Tel. 
0722/314123.
• vând circular 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 tractor 45 CP, defect, preț negociabil. Tel. 
683091.

Piese, accesorii (42)

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 
incluse în preț, '^formații tel. 0723/481776 
sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Olimpia, geantă blitz sai 
schimb cu telefon mobil, preț 1 milion lei. Tel 
0722/161644.
• vând Holda 8210 în stare bună preț 1.200.001 
lei. Tel. 0744/132384.

Calculatoare si accesorii 
(51)

SC GFR SA București 
cu sediul în București, Calea 

Victoriei 114, angajează pentru 
punctul de lucru Simeria 

MECANICI LOCOMOTIVĂ 
LE, LDE, 

cu .domiciliul pe raza orașelor 
Simeria, Deva, Hunedoara. 

Relații la sediul punctului de 
lucru din Simeria, Str. 

Atelierelor (Reva Simeria) sau 
la tel. 0254/262240, 

0724/288224.
(25087)

A.C. Plaiul 
Râu-Alb 

anunță că în data de 
24.06.2005 

organizează licitație 
deschisă cu strigare 
de masă lemnoasă - 

doborâturi, trunchiuri 
și catarge, la 

următorul parchet: 
1. MUCHIA DÂLMII 

058 UP VI UA 26 „A”
446 mc - valoare 

185.813.306 lei 
Preț de începere a 

licitației = 
416.622 lei/mc 

TR = 20.831 lei/mc
Licitația are loc la 

Căminul Cultural din 
satul Râu-Alb, corn. Să- 
lașu de Sus, la ora 19. 

Informații la tel. 
0744/911.957.

(25086)

• vând 3 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 casetofon auto Panasonic, cu fața 
detașabilă stare foarte bună, preț negociabil, 
tel. 222902,0724/366818.
• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.

• vând copiator A3 Minolta 425.4300,4320,1030 
1054, stare foarte bună consumabile ieftine 
garanție, service, preturi fără concurentă. Tel 
0723/33518!

Materiale de construcții (53;

Garaje (43)

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

• SC Vyctorian SRL produce și vinde BCU 
(similar BCA, tehnologie ItaEa), la prețui de 
2^00.000 mc (TVA indus), Hațeg, str. M. 
Kogâlniceanu, nr. 7, foshd CLF, teL 
0254/ 770855,0723/350500.

• vând cărămidă din demolări, 6000 bucăți, preț 
negociabil. Tel. 0723/335189.
• vând gard de beton, asigur transport si 
montat. Tel. 0723/659753.

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

curier
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@informmedia.ro

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

Tehnoredactor'
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

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

LIBER

SC CHIMICA SA Orăștie
cu sediul în Strada Codrului, nr.24, jud. Hunedoara, reprezentată prin 
director general - ec. lancu Filișan și director economic - ec. loaneș Sofia, 
înregistrată la O.R.C. Deva cu numărul J20/134/1991, informează 
acționarii societății că pentru anul 2004 societatea nu distribuie divi
dende.
Adunarea Generală a Acționarilor din 20.05.2005 a aprobat următoarea 
repartizare a profitului obținut în 2004:

- 5.748.723 mii lei acoperirea pierderilor în anii precedenți;
- 4.686.249 mii lei fonduri proprii de dezvoltare;
- 598.158 mii lei rezervă legală. (24893)

RECLAME

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

Electrocasnice (56) Instrumente muzicale (60)

• colecționar, cumpăr statuie de bronz, ceasuri 
de aur, mașini de cusut mărci germane etc., 
plata pe loc, în euro. Tel. 0742/391350.
• cumpăr ilustrate și plicuri vechi până în anul 

L 1965. Tel. 222579.

1/ ■■

Cititorii 

Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul familiei 

tale!

• vând 2 mașini de spălat rufe second-hand 
Germania, cu mici defecțiuni, eventual pentru 
piese de schimb, mărcile Miele și Baukmecht, 
preț 1,2 milioane lei, negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308, seara, 212057.
• vând mașină de uscat rufe second-hand 
Germania, in stare de funcționare, preț 1,6 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/096675,218308, 
seara, 212057.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, un frigider 
Arctic, mărime medie, ambele la 5 milioane lei. 
Tel. 0720/432448,0254/213483.
• vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună. Tel. 221431 seara.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, aproape nouă, 
frigider Minsk rusesc și aspirator AP 21, în 
perfectă stare de funcționare. Tel. 232414.

• vâr mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001’ - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani. Tel. 212272,0723/732560.
• vând mașină de spălat Alba Lux 9, preț 800.000 
lei. Tel. 221431 seara.
• vând lustră plafon, 3 brațe, completă și 2 
aplice de perete, toate 800.000 lei. Tel. 220025.
• vând mașină de spălat automată și covor iută 
25 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 pian vienez, coadă scurtă, placă bronz, 
clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431 seara.

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

• angajăm lucrător comercial (vânzătoare) I 

vârsta minimă 25 ani, aspect plăcut, 
cunoștințe minime de contabilitate primară I 
pentru magazin de articole erotice (sex I 
shop). Condiții excelente! TeL 0740/85865L |

Altele (61)
• oferim la prețuri avantajoase materii prime 
pentru prepararea sucurilor: îndulcitori, aspar- 
tam, zaharină, acid citric de sodiu, benzoat 
sodiu, arome. Tel. 0745/096675, 235320,218308, 
seara.
• vând 2 butelii turistice, noi, aduse din Polonia. 
Tel. 232414.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă func
ționare, preț negociabi I. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longiness cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând ponimb pentru popcorn, capacitate de 
expandare de 99%, preț 30.000 lei/kg. Tel. 
0745/096675,218308,212057.
• vând,in Deva, presă pentru filtrarea lichidelor 
alimentare, sucuri, vinuri, preț 300 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/096675,218308,'seara, 212057.

• Firma Sandyraf Con, Băcia, nr. 180, 
execută panouri gard din beton, diverse 
modele, pavaje, tuburi. Asigură montare și 
transport la cerere. TeL 0727/829658.

• mașini de spălat, aspiratoare, espresoare, 
audio - video, mașini de cusut, biciclete, yale, 
antene, sonerii, mobilă suspendată, instalații 
electrice, prețuri convenabile. Tel. 0746/120889, 
0721/079491,219413.
• transport mobilă sau electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 t și 14 mc. Tel. 225578, 
0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)

Pierderi (62)

• angajez vânzătoare, pensionară, pentru 
chioșc ziare. Tel. 0723/459338.
• caut zidari, finisori, muncitori necalificați. Tel. 
0726/076256.

Plante și animale, 
aqroalimentare (57)

• vând 30 porci mici și mari, în localitatea 
Cucuiș, familia Trufaș Marian. Relații tel. 
0720/372609.
• vând fân de grădină cosit și necosit, la 3 km 
de Hunedoara. Tel. 0723/005657.

• vând armăsar 8 ani și 35 ari teren, lângă râul 
Petac, comuna Peștișu Mic. Tel. 745077,

♦

Produce: Dews, rtr. Victor nr, 22

Agrement tehnic nr. 007-02/282-2005

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stratificat, 
umiditate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie roto
- geam termoizolant 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de apă 
rezistente la intemperii și ultraviolete

. (249051

REALITATEA TV DEVA

Imaginea TA 

zilnică!
t
(246941
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• Agenția de impresariat artistic „Show 
Production” din Brașov, cu tradiție in 
domeniu de peste 9 ani, recrutează și anga
jează fete cu vârsta între 19 - 28 an pentru 
meseria de dansatoare și oferă contracte 
de muncă in Caraibe, Canada, Germania și 
Japonia. Oferim condiții de muncă și 
salarizare excelente! teL 0788/232315, 
0721/770870,0740/858651,0268/475388, intre 
orele 10-19.

• caut colaboratori care doresc să vândă 
produse cosmetice și parfumuri de lux, comision 
30-50%. Tel. 0788/497615.
• coordonator Avon caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă, câștig nelimitat, premii. Tel. 
222902,0722/375315.
• angajăm in condiții avantajoase ajutor 
bucătar. Informații la teL 0788/040492, 
0788/394795.

• societate comercială angajează muncitori 
bărbați sau femei din Hațeg sau împrejurimi, cu 
vârsta cuprinsă intre 18 și 46 ani, in vederea 
specializării in Italia (confecționare obiecte 
igienico-sanitare). Curriculum vitae se depune 
zilnic, Intre orele 16 - 18, până la data de 
20462005, in Deva, Sir. Progresului, bL 2B, ap. 3, 
parter. Informații la teL 0723/289615 sau 
0254/219169. Interviul va avea loc In data de 
22/23462005.
• Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara 
organizează, in data de 5 iulie 2005, ora 1030, 
concurs pentru ocuparea posturilor vacante: 
inspector la inspecția apelor -1 post și inginer 
administrare lucrări - 2 posturi. Condițiile de 
participare la concurs și tematica se pot 
consulta la sediul instituției din Deva, str. CJt. 
Rosetti, nr. 9, teL 211771 215740.

• angajăm casierii pentru magazin alimen
tar. Informații la tel. 230036.

• SC Danielle Company SRL, cu sediul in 
Deva, Str. Răndunicii, nr. 6, angajează trico- 
teri pentru mașini de tricotat Relații la teL 
0254/206094,2K196,206195,0721/205011.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Anașu Eugen din Ciopeia. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bărboni Doinei din Hățăgel. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cânda Victoria din Tuștea. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Luca Sabin Aurel. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moga Felicia. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Morar Raluca Denisa. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popa I lie. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Purece Eugenia Doina din Hațeg. Se declară nul.
• pierdut carnet de sănătate pe numele Chirilă 
Adina. îl declar nul.

Apeluri (65)
• căutăm o famil.e de pensionari pentru a avea 
grijă permanent de o gospodărie la tară, 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 urgent femeie pentru îngrijirea unei fetițe 
de 1,5 ani, la domiciliu, în Deva. Tel. 0723/673209.

Prestări servicii (72)

• execut mobilier la comandă din pal mela- 
minat. Tel. 213459.

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

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

• SC Unisem SA București - Sucursala 
Hunedoara va efectua plata dividendelor, 
cuvenită acționarilor pe anul 2004, in inter
valul 20462005 - 31.082005, la sediul din 
Orăștie, Str. Gării, nr. 10. TeL 0254/242701
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră cămin, suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• cameră cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel, 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• cameră cămin, în Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet, preț 100 mii. lei. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• zona Dacia, 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)
• zona 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, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăști, dec., mobilată, balcon închis, et
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel.T35208,0724/620358 (Rocan 3000)
• dec 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 mobilătă, 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014. (Casa Grande)
• semidec, parchet,faianță gresie, contorizări, 
zona Gojdu, preț 490 mii. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis) ■
• dec, st 40 mp, 2 bă, parchet, centrală termică 
balcon, etaj intermediar, zona centrală preț 900 
mii. lei, tel. 235.019, 0727/707880, 0727/508610. 
(Casa de Vis)
• dec, st 32 mp, balcon închis, contorizări totale, 
mobilată, utilată zona Miorița, preț 800 mii. lei, 
tel. 235.019,0727/707880, 0727/508610. (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 Romartaîn bloc cu 4 etaje. Decebal. Preț 
780 mii. ROL/78.000 RON. Tel. 230221,0740-914688, 
0720-370753. (Casa Betania)
■ etaj 3, decomandată balcon închis, conto
rizări, bine întreținută Eminescu. Preț 490 mii. 
ROL/49.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj ă decomandată centrală termică proprie, 
gresie, faianță balcon, parchet. Dorobanți. Preț 
950 mil. ROl/95.000 RON. Tel. 223400,0741-084668, 
0720-370753. (Casa Betania)
• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convertor pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• 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)
• garsonieră zona Dacia, dec., modificări, 
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 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negoci abi I. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(TinaTerra Mia Hunedoara)

• Hunedoara, zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• zona Union, et. 4, convertor + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convertor 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Flacăra, et. 9, convertor + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• in Hunedoara, zona Dunărea, etaj 4, izolat 
azbociment apometre, gresie, faianță ușă nouă 
jaluzele exterioare, preț 320 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara) •
• in Hunedoara, zona Parâng, convertor, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, negociabil. Tel. 
0724/379.377. (Profil Expert Hunedoara)

• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)'

• in zonele Dorobanți, Avram lancu, Gojdu, 
Mărăștiul Nou, tel. 0745/302200, 0723/251498. 
(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 mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona Minerului, contorizări, balcon închis, etl, 
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)

• urgent! Dec, zona Zamfirescu, et. 1, balcon 
mare închis, parchet, 50 mp, complet contorizat, 
preț 860 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona Lie Auto, et. 3, vedere , la bulevard, 
contorizări, amenajat modern, ușă metalică 
preț 620 mii. neg., 0721/815781. (Prima -Invest)

• 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 Pada, et. 3, 2 holuri, gresie, parchet 
laminat, liber, 640 mii. lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Polida municipiului, et. 2, sdec., 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. 
0746/640725. (Mimason)
• zona Billa, dec., et 2, 52 mp, stare bună 
contorizări, beci, preț 13 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)

• zona Astoria, sdec., 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 Dacia, bloc cărămidă contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Tralan, parchet, 
modificat contorizări, preț 900 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)

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

• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală I- Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Scărișoara, semidec., contorizări, balcon, 
preț 700 mii., tel. 224296,0788/361782. (Garant 
Consulting)

• urgent, semidec, Bejan amenajat, balcon 
închis, centrală termică preț 660 mii. lei. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• semidecomandate, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Gojdu, preț 950 milioane lei. 
Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant Con
sulting)
• Gojdu, bloc turn, decomandate, parchet, 
contorizări, centrală termică, balcon închis, preț 
875 mii. lei. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bd. Decebal et. 3, decomandate, faianță 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 13 mid. 
lei. Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• bd. Bălcescu, et. intermediar, în circuit, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 820 milioane 
lei. Tel. 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. 1)
• Zamfirescu, decomandată et. bun, faianță 
apometre, balcon, prețl mid. lei, negociabil. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandată living, bucătărie, superame
najat parchet, gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, negociabil. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet, gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Aleea Crișuluț semidec., et. bun, foarte 
frumos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț negociabil. Tel. 0788/497.615, (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

• etaj intermediar, circuit, gresie, faianță, 
parchet, balcon, scară cu interfon. Zona 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 mii. ROt/76.000 
RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa
Betania)
• etaj 1, gresie, faianță parchet laminat, 
contorizări, modificări interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mil. ROL/64.000 RON. Tel. 223400,0742- 
005228,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 1, parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare. Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. Tel.223400, 
0741-084668,0724-169303. (Casa Betania)
• decomandat, contorizări, balcon, etaj inter
mediar. Strada Bejan. Preț 480 mii Rol 48.000 
Ron. Tel. 223400,0742-005228,0720-387896. (Casa 
Betania)
• circuit, etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut, 
balcon. Bălcescu. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. 
Tel. 223400, 0741-084668, 0720-370753. (Casa 
Betania)
• zona 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, preț700 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 Bejan, decomandate, etaj 2, cu modi
ficări la bucătărie și hol, balcon, preț 525 mii. lei 
neg., tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona AL Crișului, semidecomandate, etaj 3, cu 
mici modificări la bucătărie, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 630 mii. lei, neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• 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 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938,0721-268668.  
(Ag. Imob. Ella)

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

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

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

• în Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tei. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3, 2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)

• zona Dorobanți, et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare modeme, 
termopane, gresie, faianță etc,, se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona AL Streiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț negociabil, ocupabile imediat. Preț 
negociabil. Tel. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)

• urgent etai 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag.Evrika)

• semidecomandate, bucătărie modificată 
contorizări totale, zona împăratul Traian, preț
900 mii. lei, negociabil, tel. 235.019,0727/707888 
0727/508610. (Casa de Vis)

• decomandată contorizări, balcon, 
îmbunătăți", zona Zamfirescu, preț 900 mii. lei, 
tel. 235.019,0727/707880, 0727/508610. (Casa de 
Vis)

• superamenajat, gresiă faianță parchet, 
contorizări, ocupabil imediat, et. 1, posibilitate 
balcon, zona Dacia, preț 670 mii. lei, tel. 235.019, 
0727/707880.0727/508610. (Casa Ce 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, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)

• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită1 preț 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)

• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet, merită văzut, 
preț 770 mil. lei, negociabil. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)

• zona Liliacului, decomandate, amenajat 
recent, contorizări, parchet, ocupabil imediat, 
preț 1,030 mid. lei. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)

• zona Dacă, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă Merită văzut! Preț 660 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0745/666447. (Rubin 's Home)

■ zona Kogălniceanu, in circuit, etaj intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 0745/666447, 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită preț 1,030 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)

• ultracentral, vedere la Cetate, modificat, ST 65 
mp, 2 balcoane, parchet nou, merită văzut, etaj 
intermediar, preț 1,250 mid, negociabil. Tel. 
0745/666447,0727744923. (Rubin's Home)
• semidecomandate, Micro 6. etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat 
balcon închis, preț 730 mii, lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică, preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
■ semidecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Cantină etaj Intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică instalații noi, 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0724/379.377. 
(Profil Expert Hunedoara)

• semidecomandate, zona Gării, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică, bun de privatizare, preț 
600 niil. lei, negociabil. Tel. 0724/379377. (Profil 

Expert Hunedoara)

• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)

• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106. 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• zona gării, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798. 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi,795 mii. lei, neg. Tel. 747798,0742/872106, 
0742/902488. (Tina Terra Mia Hunedoara)

• zona Bucegi, etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Bucegi, fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706,. 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)

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

• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

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

• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv blo
curile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• zonă Hștită, plata imediat tel. 215212. (Prima 
-Invest)
• in zonele Mărăștiul Nou, Decebal. 22 Decem
brie, Bălcescu, Avram lancu, Micro 15, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefon 0726/826624. 
(Temporis)
• decomandate, 2 bă, 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă pod, faianță și gresie, 
contorizări, I. Corvin, preț 1J mid. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, neamenajat contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)

• zona Zamfirescu, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță, 
parchet, modificări la bucătărie, preț 38000 euro

. neg, telefoane 0745/302200, 0723/251498 (Fiesta 
Nora)

• zona kiGu 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, telefoane 
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 48000 
euro negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. 
(Fiesta Nora)

producătoarea 
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 data de 21.06.2005. .
SC PANGRAM SA
Reșița, str. Timișorii, nr, 4, jud. Caraș - Severin
Fax 0255/210.995, e - mail: personal@montebanato.ro. (25020)

MELINDA IM REX '.preț

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

zi

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.

SC SOCOT SA Târgu 
Mureș - Șantierul Mihăileni, 
loc. Crișcior, Str. Zarandului, 
nr. 15, organizează licitație 
publică pentru vânzarea unor 
mijloace fixe, aprobate la 
casare, în zilele de 16 iunie, 
23 iunie, 30 iunie 2005, ora 
10, la sediul șantierului. 
Informații privind licitația și 
prețul de pornire se pot obține 
de la sediul șantierului, telefon 
0254/617.003.
— (25075)

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

și încălzire
• radiatoare DUNAFERR
• pompe GRUNDFOS

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

CELSIUS. DEMRAD
• conducte de PE pt. apă potabilă 

și fitinguri aferente

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.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmaiesmart.ro

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

tineret
(24180)

K Continuitate în

Vă așteptăm la 

depozitul nostru:

timișoara,
Str. lor> lonescu 
de ia Brad nr. 29.
Tel: 0256-400774
Fax: 0256-400777
e-mail: instaltm@melîndajo

L RECLAME

mailto:personal@montebanato.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
slmaiesmart.ro
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■ st ■ IM 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)

• 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 mil. fix, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona Bâkescu, centrală termică, parchet 
lamelar, gresie, faianță, modern, 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, L 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, contort- 
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, termoparie, 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)

• s «decomandate, 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 1,3 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. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, et intermediar, decoman
date, 2 băi, 2 balcoane, parchet faianță reparti
toare. Preț 1,55 mid. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)

• zona T. Maiorescu, decomandate, utilat, 
complet centrală termică climă Preț 48.000 
euro neg., tel. 219470. (Muttiprima)

• zona bd, Decebal, decomandate, gresie, 
faianță parchet, centrală termică Preț 1,500 
mid. lei neg., tel. 219470. (Multiprima)

• decomandate, contorizări, termopan, ame
najat, mobilier, bucătărie la comandă etaj inter
mediar, zona Mărăști, preț 1,5 mid. lei, nego
ciabil, tel. 235.019, 0727/707880, 0727/508610. 
(Casa de Vis)
• semidecomandate, gresie, faianță modificări 
interioare, modernizat, contorizări, etaj inter
mediar, zona Gojdu, preț 15 mid. lei, negociabil, 
tel. 235.019,0727/707880,0727/508610. (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.l)

r • zonă centrală, dec., et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 1,4 mid. lei, tel. 206003,

I ' 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 bă, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 etiro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)

• 1 Decembrie, modificări, termopan, gresie, 
faianță, balcon 10 m, ST 65 m, preț 40.000 euro. 
Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)

• ultracentral, parchetat total, baie și bucătărie 
cu gresie și faianță bine întreținut contorizări, 
preț 36.000 euro, negociabil. Tel. 0745/666447. 
(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 6, modificat 550 mii. negociabil. Tel. 
7)8706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2. con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)'
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488.  (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• Micro 5, decomandate, amenajat gresie, fa- 
, ianță parchet lamelar, centrală, ușă metalică 
I 720'mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare

Hunedoara)
• Miiai 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, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tpl. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT, faian
ță gresie, preț 880 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri, preț 900 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0724/379-377. (Profil Expert Hune
doara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• în Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• decomandate, cu garaj, în zona Împăratul
Traian, etaj intermediar, preferabil fără 
îmbunătățiri, se face ofertă imediat, cu plata 
urgent, tel. 0254/232808, 0723/251498,
0745/302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 2,300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona 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)
• zona km 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 13 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 1,3 mid. lei. Tel. 228540. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Lido, dec., 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi, 
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 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 Crjsu Iting)
• In Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)
• zona bdul Decebal, et. 4/7, neamenajat, preț 
1,6 mid. lei. Tel. 0745/666447, 0740/232043. 
(Rubin's Home)
• zona Bălcescu, colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/666447,0254/234401. (Rubin's Home)

• zona L Creangă etaj intermediar, 2 băi cu 
gresie și faianță parchet, centrală termică toate 
noi, amenajări interioare, bloc de cărămidă 
merită văzut. Preț 47.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/666447. (Rubin’ș 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, 
termopan 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)

• zona Pietroasa, 4 camere, terasă 60 m. 
suprafața construcției 150 mp, suprafața 
terenului 600 mp, garaj centrală termică Preț 
118000 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. (Temporis)
• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)
• Deva, parțer+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, preț 110.000 
euro, negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• zona Călugăreni, 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 68.000 euro, negociabil, 
tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, negociabil, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• in Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă, curte, 
grădină st 650 mp, preț 1,8 miliarde lei. Tele
foane 0722-566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• P+1, living de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Chizid, 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).
• trei camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• casă Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modern. 2.400 
mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 

Expert Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)
• urgent, cu plata imediat casă cu grădină 'm 
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 hi 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 regent, 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)
• 3 camere, baie, bucătărie, hol. cămară garaj, 
pivniță, curte, teren 2 ari, gresie, faianță, 
parchet, încălzire centrală zona Sântuhalm, preț 
2 mid. lei, negociabil, tel. 235.019,0727/707880, 
0727/508610. (Casa de Vis)

• casă In construcție, 2 etaje, sl 420 mp, s teren 
1000 mp, parter: living, bucătărie, cameră de zi, 
baie, et. 1:3 camere, 3 băi, 2 terase +mansardă 
zona Săntandrei, preț 2,6 mid. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• zona Călan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)
• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20;euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară NȚ. 1)

• parcele de teren, cu st 500 mp.ifs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela, negociabil, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• loc. Tîmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț900 
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 40m, apă, gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. (1788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• zona DN7, ST 3300, FS 50 mp, apă gaz, curent, 
toate facilitățile, preț 24 euro/mp, negociabil. 
Tel. 0745/666447. (Rubin'S Horne) '

• teren Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, ST 
5.200 mp, FS 140 mp, se parcelează preț 8 
euro/mp. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Prelungirea Vulcan, ST 5000 mp, FS 150 
mp, curent, gaz, în apropiere apă acces la două 
drumuri, preț 7,5 euro/mp. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)
• zona Zăvoi, ST 2000, FS 30 m, acces la drum, 
toate facilitățile, preț 25 euro/mp. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona tceelor, 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.lmob. 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-

I file. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. neg. 
223400, 0740-914688,0724-169303. (Casa Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp. 
Front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7. în spa
tele noii fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp) Tel. 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)

• intravilan, sL 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)
• intravilan, st 9.000 mp, front stradal 25 metri, la 
D.N. 7, între Sintandrei și Sîntuhalm. Preț 25 
euro/mp. Tel. 223400, 0724-169303,0742-005228. 
(Casa Betania)
• intravilan, st 2160. front stradal 50 metri, lâ 
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 preț 350 mii. neg., 
tel. 0742/290024. (Prima- Invest)
• zona Cîndș, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• construcție casă Peștiș. 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă, ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

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

Vând spații comerciale (25)

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

Alte imobile (27)

• fermă 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 Căprioară 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)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Tel, 235208,0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)

• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. 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, 
centralătermică Preț 350 euro/lună Tel. 231212, 
074001397i.(Garant Consulting)

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

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

• ofer ap. 2 camere, zona Gojdu, renovat și 
utilat, 150 euro/lună tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)

• ofer ap, 2 camere zona Dacia, et. intermediar, 
mobilat, 70 euro/lună tel. 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer spre închiriere 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)

• ofer ap. 2 camere, zona bdul Decebal, dec., 
mobilat, contorizări, utilat, ocupabil din 20 iunie, 
preț 170 euro/lună, tel. 0740/173103, 230324. 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere, sdec., et 2, complet mobilat 
contorizări, zona împăratul Traian, ocupabil din 
28 iunie, preț 4 mii. lei/lună + garanție, tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, dec., 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, parter, zona Mărăști, mobilat și 
utilat, preț 200 euro/lună + garanție, tel. 
0745/266071. (Mimason)

• ofer garsonieră 2 camere, et. 2, Dacia, mo
bilată contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)

• ofer ap. 2 camere, dec., amenajat recent, mo
bilat, utilat, totul nou, contorizări, climă zonă 
centrală preț 300 euro/lună 206003. (Mimason)

• ofer garsonieră zona Bill a, pt persoane seri
oase, mobilată utilată totul nou, contorizări, ter
mopan, 150 euro/lună 0745/253413. (Mimason) 
» ofer ap. 3 camere, dec., cu garaj sub bloc, 
mobilat utilat et 2, zona Micul Dallas, preț 350 
euro/lună tel. 0745/253413,206003. (Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva Ofer plata anticipat în 
valută. Telefoane 211587, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu. mo
bilat și utilat, contorizări. Preț 100 euro/lună Tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, + garaj, Micul Dallas, 
mobilat occidental, aragaz, frigider, tv color, preț 
350 euro/lună taxe incluse, tel. 0722/564004 
(Prima- Invest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat complet, preț 100 
euro/lună tel. 215212 (Prima- Invest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
zona Piață, parter, 150 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• caut spațiu de închiriat, zona bdul Decebal sau 
1 Decembrie, ST 50 mp maxim, amenajat sau 
neamenajat, pe o perioadă lungă, ofer prețul 
pieței. Telefon 0745/666447. (Rubin's Home)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire 
centrală, podele laminate, gresie, faianță 
termopan, lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 
500 euro/lună tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
■ garsonieră mobilată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ST 45 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)

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

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 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

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

Vând case, vile (13)
• oferim spre vânzare case în Deva și împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662, (Ag. Evrika)
• in Deva, zonă ultracentrală 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz, 
curent, toate facilitățile, anexe, curte, grădină, 
ST 500 mp, FS 30, preț 75.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Bălcescu, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, baie, 
totul nou, lamelar, termopan, centrală termică 
instalații noi, gresie, faianță, model nou, 
dormitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp, canalizare, gaz, apă curent, stil occi
dental, preț 57.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/666447,0727/744923. (Rubin's Home)
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RENT or BUY?
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Distribuitor autorizat
SiLOG Electronics srt
Deva. Bd.DECEBAL bl.S - parter
Telefax: 0254-233.099

- excelentă calitate
- economic și ecologic
- design extrem de compact
- modularitate și flexibilitate
- IMPRIMANTA (GDI) standard
- SCANNER COLOR standard
- funcții Speciale oferite standard
Garanție 1 - 3 ANI ..... - w «hotp

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul do ziare rte lângă 
Corni ta;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lungii
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă

I Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul DecebaL 
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Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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Alicia Silverstone măritată
• Origini zulu Vedeta americană de tele
viziune Oprah Winfrey a uimit publicul de la 
un seminar din Africa de Sud afirmând că e 
de origine zulu, transmite The Telegraph.

• Matrimoniale Actorul Jackie Chan îi 
invită pe străini să se căsătorească cu femei 
din Shanghai, sperând că acest lucru va con
tribui la popularizarea culturii chineze în lume.

Los Angeles (MF) - Actrița 
Alicia Silverstone s-a căsăto
rit la sfârșitul săptămânii tre
cute cu iubitul ei, rockerul 
Christopher Jareeki, a anun
țat agenta ei de presă.

Aceasta este prima căsă
torie atât pentru actriță, cât 
și pentru Jareeki, solistul tru
pei californiene S.T.U.N. Rela
ția lor durează de opt ani.

Silverstone are 28 de ani, 
iar Jareeki susține că nu știe 
exact ce vârstă are, pentru că 
părinții lui nu reușesc să se 
pună de acord asupra datei 
lui de naștere. Potrivit revis
tei People, 135 de prieteni și 
rude au participat la ceremo
nia desfășurată pe o propri
etate privată de pe malul La
cului Tahoe.

Jackie Kenedy este numele pe care 
l-a primit durduliul patruped, care își pe
trece toată ziua în curte. (Foto: fan)

Fără brățări la examen
Londra (MF) - O școală din Marea Bri- 

tanie le-a interzis elevilor să poarte în pe
rioada examenelor brățări vândute de orga
nizațiile neguvernamentale, suspectând că 
tinerii le-ar putea folosi pentru a copia.

Brățările din plastic multicolor sunt vân
dute în vederea colectării de fonduri desti
nate- unor cauze umanitare și sunt extrem 
de populare în rândul tinerilor britanici.

Helen Stevens, directorul școlii „Lytch- 
ett Minster” din Dorset (sudul Angliei) a 
declarat că teste posibil ca tinerii să scrie, 
pe partea interioară a brățărilor pe care le 
poartă, informații, date și formule pe care 
să le folosească apoi în timpul examenelor.

Stația Spațială Internațională

ISS mai așteaptă
Paris (MF) - Planul de con

strucție a Stației Spațiale In
ternaționale (ISS) va fi re
vizuit în această vară împre
ună cu toți participanții la 
acest proiect, a anunțat luni 
administratorul NASA, Mike 
Griffin.

Cele trei navete spațiale 
rămase după catastrofa na
vetei Columbia din anul 2003 
nu vor putea efectua cele 28 
de misiuni necesare pentru 
asamblarea Stației Spațiale 
Internaționale până la ieșirea 
lor din serviciu, programată 
pentru 2010.

„Nu putem face ceea ce era 
prevăzut, avem nevoie de un 
plan mai bun”, a recunoscut 
Griffin.

L-a alungat cu un papuc
Sydney (MF) - Un octogenar 

australian agresat în locuința 
sa de un bărbat l-a alungat pe 
acesta lovindu-1 cu un papuc, 
relatează ÂFP. „Am luat 
papucul și l-am lovit”, a po
vestit Johnny Oswin, un fost 
dresor de cai în vârstă de 87 
de ani.

Bătrânul s-a apărat astfel 
după ce fusese lovit de agre
sor cu o bară de fier. Bărba
tul intrase în locuința sa din

Mount Eliza, în apropiere de 
Melbourne, luni seară.

„Probabil că ar fi trebuit 
să-i sparg dinții și nasul. A 
căzut la pământ. Apoi s-a ridi
cat și l-am lovit din nou. 
Atunci a luat-o la fugă, zicând 
«O să mă întorc»”, a povestit 
Oswin.

„O să-i vin de hac dacă se 
va întoarce, data viitoare o 
să-mi folosesc pumnii”, a adă
ugat el curajos.

după ce au decis că Jackson nu este vino
vat pentru nici unul dintre cele zece capete 
de acuzare formulate împotriva sa. (Foto: epa»

Nu au existat probe solide
Santa Maria (MF) - Juriul s-a consultat 

pentru a ajunge la un verdict încă din 3 
iunie. Jurații, opt femei și patru bărbați, au 
explicat că au încercat să facă abstracție 
de celebritatea acuzatului și să-l judece ca 
pe oricine altcineva. „Era nevoie de probe 
mai solide, și pur și simplu acestea nu exis
tau”, a explicat unul dintre ei.
Credibilitatea acuzatorului

Mai mulți jurați au afirmat că mărturia 
mamei presupusei victime, pe care apărarea 
o acuza că a inventat totul până în cele mai 
mici detalii pentru a obține bani, nu i-a con
vins. „Cred că Michael Jackson a abuzat 
probabil de copii în trecut”, însă „se punea 
problema credibilității acuzatorului”, a 
declarat un membru al juriului pentru 
CNN. „Mărturia copilului a avut greutate, 
dar nu a putut să-mi împrăștie îndoielile”, 
a adăugat acesta.

Jackson, declarat nevinovat
M Cântărețul Michael 
Jackson a fost achitat, la 
capătul a peste patru 
luni de proces.

Santa Maria (MF) - Cântă
rețul Michael Jackson este un 
om liber, după ce juriul l-a 
găsit nevinovat la toate cele 
zece capete de acuzare formu
late împotriva sa de procu
rorii din Santa Maria, unde 
s-a desfășurat procesul său în 
ultimele luni.

Aclamat de fani
La capătul a peste patru 

luni de proces, juriul l-a achi
tat pe Michael de acuzațiile 
de agresiune sexuală asupra 
unui minor, de tentativă de 
sechestrare și de administra
re de alcool în vederea comi
terii de abuzuri. Pentru toate 
aceste acuzații, starul în vârs
tă de 46 ani și tată a trei copii

Mulți fani au plâns la aflarea verdictului (Foto epa) Jackson e liber (Foto: epa)

risca peste 18 ani de închi
soare.

Vestea achitării a fost în
tâmpinată cu strigăte de bu
curie, confetti și porumbei 
eliberați de fanii cântărețului, 
adunați în fața tribunalului

din Santa Maria. în sala de 
judecată, judecătorul Melville 
nu i-a privit pe jurați în tim
pul lecturii verdictului, 
rămânând imobil, potrivit jur
nalistului agenției AFP. La 
final s-a ridicat pentru a-1 fe-

licita pe principalul avocat al 
apărării, Tom Mesereau.

Procurorul Tom Sneddon 
nu a anunțat dacă va face a- 
pel, manifestându-și doar de
cepția față de verdictul ju
riului.

Familia se declară „ușurată"
Santa Maria (MF) - îmbră

cat într-un costum negru și 
cămașă albă, cântărețul a 
sosit la tribunal cu familia lui 
cu puțin înainte de ora locală 
13:50 și a părăsit sala de jude
cată după trei ore, cu chipul 
imobil și mergând mecanic, 
salutându-și fanii cu un gest

scurt și plecând apoi spre 
Neverland.

Fosta soție a cântărețului și 
mamă a doi dintre copiii săi, 
Debbie Rowe, s-a declarat 
„încântată”. Doi dintre frații 
lui Jackson și-au declarat 
însă și amărăciunea, denun
țând încăpățânarea de care a

dat dovadă, după ei, procu
rorul Sneddon.

La rândul său, Michael și 
familia sa se declară „ușu
rați”, a declarat un purtător 
de cuvânt al acestora.

Deși a fost achitat, imagi
nea lui Jackson a fost grav a- 
fectată de acest proces.

Tom Sneddon (Foto: epa)


