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

Deva (C.P.) - Posesorii de abonamente care nu beneficiază de transport efectiv din cauza grevei CFR pot solicita restituirea banilor dacă în ziua respectivă se prezintă cu abonamentul la șeful stafiei sau agenției care a emis acel abonament. Acesta este obligat să accepte restituirea și să aplice pe abonamente viza de neutilizare, înscriind ca motiv „greva”, informează OPC Hunedoara.

Un grup de zece persoane a fost prezentat, ieri, Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub 
acuzația de ultraj, trafic de persoane și stupefiante, șantaj, viol și asociere ca grup infracțional.

3# c Vremea va fi Călduroasă.

dimineața la prânz seara

Bursa locurilor de munca
Deva (R.I.) Bursa locurilor de muncă pentru persoanele cu handicap va fi organizată vineri, 17 iunie, de către AJOFM în trei i locații: Deva, Petroșani și Hunedoara. Până acum și-au anunțat participarea 25 de agenți ; economici, dintre care 15 din Deva, 4 din Hunedoara și 6 din Petroșani. Așeștia au oferit 128 de locuri de muncă disponibile persoanelor cu handicap.
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■ Sute de săbii, cuțite, 
castaniete și bâte de 
baseball au fost găsite 
la percheziție.

Deva (M.T.) - O grupare mafiotă care timp de trei ani a terorizat Valea Jiului a fost capturată ieri de polițiștii hunedoreni din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și Anti
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■ Cei mai mulți
au fost maghiari< n *

Politicul vs. Stațiunea Straja
■ Furtul de proiect 
acuzat de primarul 
Lupeniului pentru 
Parâng este infirmat.

Lupeni (I.J.) - Astfel apreciază primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeriță. A- dică, construirea unui drum către zona turistică Straja este boicotat politic. Resmeriță susține că proiectele realizate de Administrația Lupeni sunt folosite în beneficiul altei zone turistice din Vale - drumul către Parâng. „Se vede clar că nu mai există interes din rați

drog și Serviciile Judiciare din Deva și Hațeg.în jurul orei cinci dimineața oamenii legii au efectuat 12 percheziții la domiciliile membrilor grupului infracțional.O dată aduși la Parchet, au fost audiați aproximativ 12 ore, iar în jurul orei 23:00. interlopii au fost prezentați instanței cu propunerea de a- restare preventivă pe 29 de 
uni politice pentru că nu se mai face nimic. Aș vrea să văd cine le-a făcut proiectul ăla de 7 milioane de euro. Cred că 1- au furat pe al nostru”, spune primarul Lupeniului.Ideea i se pare absurdă lui Tiberiu Iacob, viceprimarul municipiului Petroșani. „Resmeriță a fost dezinformat. Nu i-a furat nimeni proiectul. Noi facem pe Parâng un proiect de infrastructură mare pe PHARE 2004-2006, nu are legătură cu finanțarea pe care a cerut-o el. Dacă are răbdare, va vedea că începe și construcția acelui drum”, spune Iacob. 

zile. Conform declarației făcute de subcomisarul Traian Berbeceanu, grupul de interlopi a terorizat timp de trei ani Valea Jiului. Din acest grup mai face parte și o a 11- a persoană pentru care s-a dispus emiterea unui mandat de arestare în lipsă, acesta fiind plecat în Italia.Cu ocazia acestei acțiuni, a fost capturat și liderul grupării mafiote iar surse neo

Femei de origine albaneză protestează în fața consulatului american din Pristina, Kosovo, pentru persoanele dispărute pe front. Asta în timp ce marile puteri aveau o întâlnire cu liderii locali. (Foto: epa)

ficiale susțin că acesta ar fi Bebe Hie. în urma perchezițiilor la domiciliul unui ■ din membrii grupului infrac țional a fost găsită o cantitate mică de hașiș.Dacă vor fi găsiți vinovațj interlopii riscă o pedeapsă cu. închisoarea de la cinci la 20 de ani.Subcomisarul Berbeceanu a declarat că în acest caz vorurma și alte arestări /p.3
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PE SCURT
• Aviz. Comisiile reunite de politică externă 
și-au dat avizul pentru numirea ca ambasador 
în Federația Rusă a lui loan Donca, deși pre
ședintele Comisiei senatoriale, Mircea Geoană, 
a remarcat că în acest fel i se face „o foarte 
mare nedreptate" lui Dumitru Prunariu.

Liderii europeni cer prudență
• Eliberat. După mai bine de două luni de 
captivitate, ostaticul australian Douglas Wood 
a fost eliberat ieri dimineață, în cadrul unei 
operațiuni la care au participat forțele irakiene.

Poliția spaniolă a reținut 16 islamiști radicali.

■ Capacitatea UE de a 
acționa pe plan inter
național ar putea fi 
pusă în pericol.Bruxelles (MF) - Statele europene vor intra, începând cu summitul de la Bruxelles, în- tr-o perioadă îndelungată de reflecție asupra viitorului Tratatului constituțional, în urma respingerii documentului de către Franța și Olanda. După anunțul Londrei de a suspenda referendumul prevăzut pentru primăvara anului 2006, liderii europeni au încercat să detensioneze situația, refuzând, pe rând, să anunțe sfârșitul tratatul constituțional. Portugalia și Danemarca au lăsat să se înțeleagă că soarta propriilor re- ferendumuri va depinde în mare măsură de summitul de la Bruxelles, iar șefii de state

Durao Barroso se pronunță Jn favoarea extinderii UE.și de guverne din Uniunea Europeană, în lipsă de alternative, au convenit să nu precipite lucrurile în ceea ce privește procesele de ratificare.
AngajamentePotrivit declarației președintelui Comisiei Europene,

Jose Manuel Durao Barroso, Uniunea Europeană trebuie să își respecte angajamentele privind extinderea și nu se poate pune problema unei „revizuiri” a acordurilor încheiate în acest domeniu. Respingerea Constituției europene la referendumurile din

Franța și Olanda a ridicat noi semne de întrebare privind extinderea UE și, în mod special, ipoteza unei viitoare aderări a Turciei.„Credem că principiul bunei credințe este fundamental în viața internațională. Prin urmare, nu vom propune revizuirea acordurilor deja încheiate de statele membre în privința viitoarei extinderi”, a precizat Barroso. Conform unei decizii luate de miniștrii de Externe din țările membre Uniunii Europene, cei 25 de membri ai Uniunii se vor limita la a reaminti, în concluziile summitului, angajamentele asumate în decembrie în legătură cu extinderea'. Liderii europeni vor trebui să ia o decizie cu privire la viitorul Tratatului constituțional, cu ocazia summitului de joi și vineri, de la Bruxelles.
Dumitru Sechelariu a fost arestat

Acțiune în forță a polițieiMadrid (MF) - Poliția spaniolă a arestat 16 islamiști radicali, dintre care 11 aveau legături cu gruparea Ansar al Islam și alți cinci ar fi fost implicați în atentatele de la 11 martie 2004, din Madrid. Mai mult de 500 de polițiști au fost mobilizați pentru această dublă operațiune carp a avut loc în regiunea Madridului și la Barcelona, Valencia și în Andaluzia, precum și în enclava spaniolă Ceuta, în nordul Marocului. Unsprezece dintre persoanele arestate sunt suspectate de apartenență la gruparea Ansar al Islam, care are legături cu cea a iordanianului Abu Mnssab al-Zarqawi. Alți cinci sunt bănuiți de legături cu atentatele comise la 11 martie 2004, la Madrid, soldate cu 191 de morți și 1.900 de răniți și care au fost revendicate de rețeaua al-Qaida.

ii Fostul edil-șef al 
Bacăului este cercetat 
în mai multe cazuri de 
corupție.București (MF) - Curtea de Apel București a dispus ieri arestarea preventivă pentru 20 de zile a fostului primar al Bacăului, Dumitru Seghe- lariu. și a celor doi corh^Jci ai acestuia. Instanța a luat în discuție contestația Parchetului Național Anticorupție față de decizia Tribunalului București de a-1 cerceta în libertate pe Sechelariu. Fostul e^il-șef al Bacăului a fost reținut de procurorii anticorupție în du- pă-amiaza de 7 iunie, pentru

luare de mită, abuz în serviciu în scopul obținerii de foloase necuvenite și asociere în vederea comiterii de infracțiuni. Alături de Sechelariu au fost reținuți și Dorinei Ifrim - șef al serviciului Cadastru din Primăria Bacău, precum și Laurian Lucaci - fost viceprimar. Fostul primar este cercetat în legătură cu mat TnUlte afaceri, referitoare la schimburi și achiziții de terenuri, precum și la atribuirea unor lucrări, în perioada februarie 2000-2004.
ȘantajLa'audierea din 30 mai de la PNA, lui Sechelariu i s-a comunicat că procurorii au

extins cercetările penale în cazul lui pentru șantaj și spălare de bani.De asemenea, ancheta a fost extinsă și pentru efectuarea unor operațiuni finan- ciar-bancare, cu retrageri în numerar de aproximativ 50 de milioane de lei, fără justificarea operațiunilor, fapte sancționate de Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor.în ceea ce privește acuzația de spălare de bani, ancheta îl vizează și pe președintele clubului FCM Bacău. Gheorghe Ghivorchian, care a fost audiat de procurorii anticorupție în 31 mai, la o zi după ulti ma audiere a lui Sechelariu.

SesizareBucurești (MF) - Minis- i terul Administrației și Internelor (MAI) a sesizat Parchetul înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu unele aspecte ale încheierii contractelor cu Bearing Point și EADS. , Potrivit MAI, în cele două ș cazuri a fost formulată plângere penală împotriva mai multor persoane cu funcții de conducere din cadrul ministerului.Corpul de control al MAI a efectuat, în 2005, verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc încheierea celor două contracte.
Probleme de comunicare

Chirac nu are 
imagine bunăParis (MF) - Popularitatea președintelui francez, Jacques Chirac, este în continuare foarte scăzută (28 la sută), potrivit unui sondaj realizat de institutul IFOP pentru publicația Paris-Match» Chirac a pierdut 18% dintre opiniile favorabile înregistrate în mai, luna referendumului asupra Constituției europene. Francezii au respins textul în proporție de 55%, chiar dacă Chirac a făcut campanie pentru aprobarea Constituției. Totuși 60% dintre respondent (față de 58% în mai) cred că opoziția nu s-ar descurca mai bine dacă ar fi la putere. Circa 39% au declarat contrariul, față de 41%, cât se înregistra în mai.

Kofi Annan

ONU 
dezminte
New York (MF) - Na
țiunile Unite au ne
gat o informație din 
presă potrivit căreia 
secretarul general al

- ONU, Kofi Annan, ar 
fi fost la curent cu 
eforturile depuse de 
o companie la care 
lucra fiul său pentru 
a obține un contract 
în Irak, în cadrul pro
gramului petrol con
tra hrană. Cotecna, o 
companie elvețiană 
de consiliere, la care 
lucra în acea perioa
dă fiul lui Annan, Ko- 
jo, a obținut, la sfâr
șitul anului 1998, un 
contract în valoare 
de zece milioane de 
dolari anual, pentru a 
inspecta bunurile de 
consum care intrau 
în Irak în cadrul pro
gramului ONU. Impli
carea lui Kojo Annan 
în activitățile acestei 
companii face obiec
tul unor anchete efec
tuate de o comisie 
independentă.

■ Donald Rumsfeld ' 
crede că SUA ar putea 
face mai mult în dome
niul diplomației publice.Washington (MF) - Statele Unite se confruntă cu probleme în ceea ce privește comunicarea mesajelor referitoare la politica sa către restul lumii. Concluzia aparține secretarului american al Apărării, Donald Rumsfeld, care crede că administrației de la Casa Albă îi lipsește calitățile de comunicare și în domeniul diplomației publice”. El a apărat misiunea Statelor Unite în Irak, precizând că, în prezent, restabilirea ordinii în această țară depinde de poporul irakian. Referindu-se la subiec-

Ariel Sharon

tul Guantanamo, Rumsfeld a declarat că reputația închiso rii este una „nefericită”, însă existența sa este necesară din motive de securitate. Opinia publică blamează întotdeauna țările cele mai puternice ale lumii, a continuat el, referindu-se la imaginea Statelor Unite în mass-media străine, cum ar fi postul de televiziune arab Al-Jazeera. „Nu poți să asculți la nesfârșit astfel de lucruri, care de cele mai multe ori nu sunt adevărate, fără să nu te gândești că această țară nu este chiar atât de bună”, a subliniat Rumsfeld. în pofida problemelor de imagine, SUA încă reprezintă țara unde „oamenii vor să vină să locuiască și să muncească”, a încheiat șeful Pentagonului.
Criză politicăIerusalim (MF) - Președintele Knessetului (Parlamentul israelian), Reuven Rivlin, a cerut ieri dizolvarea Legislativului și organizarea de alegeri anticipate. Conform pos tului public de radio, Reuven Rivlin a lansat această cerere după ce Parlamentul a emis o serie de moțiuni la adresa Executivului. Parlamentul a respins, marți, declarația premierului Ariel Sharon asupra corupției din administrație. Anterior, în Knesset au fost adoptate trei moțiuni de cenzură la adresa Guvernului, prezentate de formațiuni din opoziție.

Studenții Universității din Teheran și-au exprimat I susținerea față de Mostafa Moein, candidatul reformist la președinția Iranului. Moein susține că poate aduce democrația și libertatea Iranului dacă va câștiga alegerile din 17 iunie. (Foto: epa>- —  ---- ---------.........2
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• Nedeia Hășdăiană. în duminica Rusali
ilor, Primăria Toplița vă invită la nedeie. Du
pă slujba religioasă și lansarea cărții „Pădu- 
renii Hunedoarei", de Rusalin Ișfănoni,. va 
avea loc un program de cântece pădurenești 
prezentate de grupuri folclorice din Feregi, 
Ciulpăz, Lelese și Hășdăul Petrecerea se va 
termina luni dimineața la ora 5.00. (L.L.).

• Integrare UE. Șefii serviciilor de dez
voltare rurală din cadrul DADR-urilor din 
Arad, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara și 
experții compartimentelor de verificare cereri 
finanțare și cereri plată au participat lâ un 
progtam de instruire care a avut ca scop 
accelerarea absorbției fondurilor UE de către 
comunități. (L.L.)

Jandarmi și 
polițiști bătuți
■ în cazul a 8 dosare 
penale victimele și-au 
retras plângerile sub 
amenințarea mafioților.
MlHAELA ȚăMAȘ___________ ________
mihaela.tamas@infarmmedia.ro

Deva - Grupul infracțional din Valea Jiului, reținut ieri la Deva, a fost implicat în alte opt dosare penale, prezentate la instanțele de judecată din Petroșani.Din surse neoficiale am aflat câteva din poreclele celor cercetați. Este vorba de așa-zisul cap al rețelei mafiote Bebe Ilie. Urmează Fantomă, Charlie, Zapata, Boan- ghină, Ceuță, din grup mai făcând parte și o femeie.
“Mascalzzone plătește!”Una din locațiile cele mai frecventate de interlopi era renumita discotecă din Valea Jiului „New Jamais”, unde

Deva - La sediul redacției Cuvântul Liber a avut loc, ieri, 
extragerea câștigătorilor concursului lansat în paginile . 
ediției de vineri a cotidianului Cuvântul Liber.
Cei trei norocoși sunt așteptați vineri, la sediul redacției, 
pentru a intra în posesia premiului:
lovănescu Petru - 1.000.000 lei (100 RON), Hațeg 
Biriș Mircea - 1.000 000 lei (100 RON), Sîmeria 
Brezovlci Carmen - 1.000.000 lei (100 RON), Deva

Interlopii au fost duși la Tribunal; cu propunerede arestare preventivă pentru 21 de zile (Foto: Traian Mânu)

Primăria municipiului 
Orăștie caută bani

Orăștie (D.I.) - Autoritățile locale din Orăștie încearcă să găsească fonduri pentru continuarea lucrărilor de realizare a canalizării în zona „între râuri”, obiectiv a cărui valoare totală șe ridică la circa 25 de miliarde de lei. în curs.ul anului trecut au fost realizate lucrări de 11 miliarde de lei, din care 10 miliarde proveniți din contractarea unui împrumut bancar, canalizarea fiind efectuată pe străzile Gheorghe Doja, Tudor Vladimirescu și Fundăturii. „Dorim ca în acest an să ter
Un (alt) scandal in învățământ?

Dublă lansare
Deva (S.B.) - Galeriile de Artă „Forma” din municipiul Deva vor găzdui astăzi, la ora 17.00, lansarea volumelor „Amintiri din cotidian” de Teodora Idvorean și „Radio Timișoara - o istorie vorbită” de Corneliu Faur. Ambii autori sunt jurnaliști la Radio Timișoara. Textele scriitoarei Teodora Idvorean sunt desprinse din realitatea imediată și cuprind o lume întreagă, iar Corneliu Faur își prezintă lucrarea ca „o apariție ce urmărește umplerea unui vid de informații în ceea ce privește presa vorbită din Banat”.

■ Acuzațiile aduse in
spectorului școlar 
Anișor Pârvu au fost 
readuse în discuție.

Raluca Iovescu________________
raluca.iovescu@infonnmedia.ro

Deva - Imediat după instalarea iui Anișor Pârvu în funcția de inspector școlar general au apărut și primele reacții negative legate de activitatea acestuia. Dan Olteanu, coordonator al Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică, îl acuza pe noul șef al ISJ de dare de mită. Când totul părea de mult uitat, câteva declarații în media hunedoreană au realimentat disputa. Un grup format din 12 profesori, toți 

„baștanii” făceau legea. Aceștia făceau consumație la bar și rezervări în local, de sute de milioane de lei, pe care le treceau- în contul patronului, poreclit de ei Mascalzzone.în acest local și nu numai aveau loc frecvent scandaluri în care au căzut victime și oameni ai legii.
Paznic interlopInterlopii reținuți ieri la Deva aveau diverse meserii. Unii lucrau la firme de pază, unii erau liber profesioniști și unul singur era proprietarul unei case de amanet din Petroșani. Una din cele mai profitabile surse de venit pentru grupul infracțional era traficul de persoane pe relația Petroșani-Spania.Audierile s-au încheiat a- proape de miezul nopții, când grupul a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

minăm canalizarea pe Căstău- lui și Horea și să pregătim intrările pe străzile Petru Maior și Popa Șapcă, urmând ca pe. Strada Plantelor lucrarea să fie realizată la final, deoarece în acea zonă se află și locul unde se unesc cele două tronsoane principale”, ne-a spus Alexandru Muntean, viceprimarul Orăștiei.Reprezentanții Primăriei încearcă să contracteze un nou credit de la una din bănci, în prezent aflându-se în faza de tatonări pentru obținerea de oferte.

participanți la uh curs de masterat alături de cei doi „combatanți”, au simțit nevoia să facă unele precizări nu atât pentru a-1 apăra pe Anișor Pârvu, spun ei, cât „pentru a apăra imaginea celor care au participat la masteratul „Consiliere în carieră”.„Absurditatea afirmațiilor și șubrezenia argumentării acestora ne fac să credem că

Anișor Pârvu

Audierile s-au terminat aseară la ora 23.00

Ziua Olarului - 2005
Deva (L.L.) - Patru olari din localitatea Tomești vor participa la Zilele Internaționale ale Olăritului din Magyarszombafta - Ungaria. Alături de olarii, cera- miștii și artizanii din Ungaria, Austria, Serbia, Slovenia și Slovacia se vor afla MirCea Borza și familia Dan din Tomești.Cel mai tânăr membru al familiei Dan, Dacian Dan, deși are doar 10 ani, a participat la numeroase târguri și expoziții ale meșterilor populari. Organizatorii creează olarilor ro

școala n-a avut nici un efect asupra domniei sale (Dan Olteanu - n.n.), altfel cum se explică recurgerea la sintagme de genul „a amenințat să ne bată?”
ReacțiiAnișor Pârvu a decis: „Dacă nu-și retrage declarațiile îl voi acționa în judecată. La început am crezut că- i o glumă. Sunt doar in- 

Dan Olteanu

mâni oportunitatea de a-și prezenta și expune crea-

Micul meșter olar

venții”. Dan Olteanu afirmă: „Nu retrag nimic! Tot ce am spus este adevărat. El a strâns bani de la cursanții hunedoreni pentru protocol. Cei care n-au dat au fost amenințați și înjurați; pot să aduc și martori. Noi am participat la un curs gratuit, plătit de Banca Mondială; condiția era ca cei care nu vor preda această disciplină să returneze banii pe curs (câteva mii de euro). Suntem doar vreo 2, 3 care predăm dar nimeni n-a mai returnat nimic”. Pe de o parte acuzații de mituire (tot mai dese în învățământ în ultimul timp), pe de alta susținerea de către colegi a lui Anișor Pârvu „a cărui verticalitate și moralitate sunt recunoscute”. Justiția va decide...

mailto:mihaela.tamas@infarmmedia.ro
mailto:raluca.iovescu@infonnmedia.ro
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1835-S-a inaugurat, la lași, „Academia Mihăileană , pri
ma instituție de învățământ superior din Moldova
1873 - A murit Andrei Șaguna, unul dintre conducătorii 
luptei de eliberare națională a românilor din Transilvania, 
primul președinte al ASTREI (n. 1.01.1809)
1922 - A fost fondat Muzeul Etnografic al Ardealului, 
prima instituție românească de gen, înființată în baza 
unui program științific și a unei colecții rezultate din cer
cetarea directă, pe teren; primul director a fost Romulus 
Vuia
1993 - A fost lansat primul post de televiziune inde
pendent din România - „SOȚI"
2001 - A fost creat un nou partid - Partidul Socialist 
Democrat - din fuziunea dintre PSDR și PDSR

Calendar religios
16 iunie - Sf. Tihon, Episcopul Amatun- 

dei, și Sf. Sfințit Mucenic Marcu

Deva (S.B.) - Sfântul Tihon se trăgea din orașul Amatunda, cetate în insula Cipru, din părinți binecredincioși și iubitori de Hristos. El a învățat din tinerețe a cunoaște pe Hristos Dumnezeu și Sfintele Lui Scripturi. S-a numărat în clerul Bisericii și s-a rânduit ca să citească poporului dumneze- ieștile cuvinte în biserică. Pentru curățirea vieții lui, a fost hirotonisit diacon de Sfântul Memnon, episcop al aceleiași cetăți Amatunda. Episcopul Memnon, ducându-se către Domnul, prin alegere, a fost ridicat la scaunul episcopal Sfântul Tihon și a fost sfințit arhiereu de marele Epifanie, arhiepiscopul Ciprului. Este cunoscut ca fiind un făcător de minuni pe care le-a săvârșit în timpul vieții, dar și după moarte.

Energie electrică. ___ ___ ____
Sunt programate următoarele întreruperi:
08.00-14.00 Bacea, Cuieș, Ulieș, Gothatea, Gurasada, 
Boiu de Jos, Boiu de Sus, Cârmăzănești, Dănulești, Vorșa, 
Visca, Dealu Mic. ,
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HOROSCOP

Gaz metan___________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Aleea Viitorului, bl. 04, B-dul Decebal, bl.
D, sc. C, Str. M. Eminescu, bl. 19B.

Apă_____________________________________ _____
Sunt programate întreruperi ale apei în Deva:
08.00 - 12.00 Str. Dorobanți
12.00 - 15.00 Str. Oituz (Micul Dallas)

Soluția integramei din numărul 

precedent: C-P-N-H - PATI

NATOR - DICTIE - O - FANI - VALS

- NEOM - ME - CĂRĂRI - NC - A

- IR - FATA - IP - EE - RID - AR - 

PAS - R - CRIN - VIOI - TROPA - 

AL - LEU - L - NENE - PETIC - 

RATA

Dispecerat apă rece 227Q87
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR ~ 212725
Urgențe_________________112
Pompieri________________981
Jandarmerie 956
Politie 955
OJ.P.C. HD 214971

21 mart.-20 apr.

Veți avea de rezolvat □ situație neplăcută, ivită ca urmare 
a unei încurcături cu niște acte, și pentru asta veți fi stre- 
sat întreaga zi. Totul se va rezolva în mod fericit.
21 apr.-2O mai

Atitudinea dvs. ar putea să vă afecteze relația cu o per
soană din familie. Este cazul să abordați situația cu mai 
multă diplomație.
21 mai-20 iun.

Viața amoroasă vă interesează în mod deosebit astăzi și 
chiar vă gândiți, dacă sunteți celibatar, la o nouă relație. 
Ar fi bine să aveți mai multă inițiativă!
21 iun.-20 iul.

Partenerul vă dă planurile peste cap, iar dvs. veți încerca 
din răsputeri să vă susțineți convingerile.
21 iul.-20 aug.

Statutul socio-profesional e polul principal de interes. Tre
buie să depășiți câteva disfuncții în comunicare ori situații 
mai tensionate și să luați niște decizii.
21 aug.-20 sept.

Nu mai pierdeți timpul și treceți la acțiune dacă aveți un 
plan bine stabilit. Nativii care au copii vor avea o frumoasă 
surpriză din partea acestora.
21 sept.-2O oct.

Astăzi nimeni nu vă cruță! Toate problemele trebuie rezol
vate in timp record. Porniți la treabă și, foarte interesant, 
descoperiți că tocmai amicii pe care i-ați ținut la distanță 
vă pot fi de folos.
21 oct.-20 nov.

Ideile constructive, blândețea și atașamentul față de o 
cauză comună vă netezesc calea spre încheierea unui con
tract sau spre legalizarea unei legături intime.
21 nov.-20 dec.

în loc să vă angajați cu șeful într-o luptă fără izbândă, 
concentrați-vă mai bine asupra responsabilităților pe care 
le aveți.
21 dec.-20 ian.

Nu vă grăbiți să rezolvați imediat toate sarcinile care vi se 
dau. Este posibil ca, după un timp, tot ce ați făcut să nu 
mai fie necesar sau să trebuiască să faceți exact invers 
decât vi s-a spus la început.
21 ian.-20 febr.
Sunteți atras de independență. în privința sentimentelor vă 
simțiți puțin neînțeles, dar ceilalți nu își dau osteneala. 
Atenție la alimentație, dacă în ultimul timp v-ați simțit cam 
obosit!
21 febr.-20 mart.

E posibil să aveți o reacție a cărei bruschețe va tensiona 
relațiile cu cei din jur. Starea psihică nu este cea mal feri
cită, așa încât ar fi bine să evitați orice fel de manifestări.

7D0 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:45 Agenția 2 fără un sfert 
9:20 Cind minute de 

cultură. Realizator Cor
nel Mihalache

9:30 Teleshopping 
10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie.
0 Cu: Bonnie Hunt, Mark 

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

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

(3 și Dale
14:00 Jurnal TVR Sport 

Meteo
14:30 Teleshopping 
15:00 Dincoio de hartă 
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană
16:55 Vile și palate celebre 
17:30 Portul miracolelor Cu:
0 Antonio Fagundes, Mar

cos Palmeira
18:30 Știrea zilei 
18:50 Tragerile Joker și Lot» 

5/40 Omologarea

1M0 Fotbal: Japonia -Mexic. 
Meci din Cupa Confed
erațiilor. Transmisiune 
directă

21:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
21:45 Fotbal: Brazilia -Grecia.

Meci din Cupa Confed
erațiilor. Transmisiune 
directă

2345 Jurnalul TVR 
24:00 Marcă înregistrată 

0:50 Băiatul din balon
a (comedie, SUA,

2001).  Cu: Jake 
Gyllenhaal, Swoosie 
Kurtz, Marley Shelton. 
Jimmy, un tânăr care s- 
a născut fără sistem 
imunitar, trăiește într-un 
adăpost de plastic în 
camera sa. El își con
struiește un balon spe
cial care să-l ducă 
departe, lângă cascada 
Niagara

2:25 Jurnal TVR 
Sport Meteo

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

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

10:15 O nouă viață 
11:15 Bucătăria lui Radu 
12:15 Zâmbete într-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:15 Mircea (istoric, Româ-

13 nia, 1989) Partea a 
doua. Cu: George 
Alexandru, Ion Besoiu, 
Manuela Hărăbor, 
Sergiu Nicolaescu. 
îndrăgostit de eroii 
istoriei românilor, Nico
laescu nu l-a uitat nici 
pe domnul Tării 
Românești, Mircea cel 
Bătrân.

16:00 Tânăr și neliniștit,
B episodul 2405. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

17:00 Știrile ProTV Vremea 
17:45 Teo 
19:00 Știrile ProTV Sport. 

Meteo

20:15 Tequilla Sunrise
IS (thriller, SUA, 1988). 

Cu: Mel Gibson, Kurt 
Russell, Michelle Pfeif
fer, Raul Julia, J.T. 
Walsh, Arliss Howard, 
Ann Magnuson. Dale 
McKussic este un fost 
traficant de droguri 
care locuiește într-o 
căsuță pe plajă 

23:00 Știrile ProTV Sport 
23:55 Vreau să fiu

mare
0:00 Doi bărbați
0 și jumătete. Cu: Charlie 

Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland Taylor 

0s45 Omul care 
aduce cartea 

1:00 Știrile Pro TV 
2:00 Zâmbete 1htr-o pastilă 

(reluare) 
3:00 O nouă
Bl viață

7:00 Observator. Sport 
8:00 Canalul 

de știri
10:00 în gura presei

(reluare)
10:30 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 
12:30 Aproape
0 perfectă

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Puteri
H miraculoase (dramă, 

SUA, 1999). Cu: Dana 
Delany, Brenda Fricker, 
Nick Chinlund, Rita 
Moreno

16:00 Observator 
16:45 Vivere - A trăi cu pa- 
0 siune. Cu: Edoardo

Costa, Giorgio Ginex, 
Edoardo Velo, Giuditta 
Saltarini, Lorenzo Ciom- 
pi, Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo

17:45 9595-Teînvață ce să 
faci

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândiuță. Sport. 
Meteo

20:30 Milionari de weekend
Q (comedie, România, 

2004). Cu: Andi 
Vasluianu, Maria Din- 
ulescu, Mihai Bendeac 

22:30 Observator 
23:15 Nu mă cheamă Gary 

(comedie, SUA, 1999). 
Cu: Danny Anoyo, 
Salma Hayek, Jason 
Cutter, Olivia D'Abo, 
Elizabeth D'Onofrio. 
Gary e un tânăr care 
face totul pentru a 
supraviețui pe străzile 
Americii de azi. Grăbit 
să învețe prea mult și 
prea repede, el își 
petrece vremea printre 
actori de filme porno 

1:00 Concurs interactiv 
2:00 Observator 
245 Ciao Darwin

(reluare)
4:15 Stagiarii (reluare) 
445 Vivere (reluare) 
530 9595 (reluare)

5:00 Poveștiri adevărate
(reluare)

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

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

9:15 Mama vitregă
0 (reluare)

10:10 Anita (reluare) 
12:15 Totul despre Camila 
13:15 îngerul nopții. Cu:
0 Cesar Evora 

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

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

17:25 Vremea de acasă 
17:30 Poveștiri adevărate 

Emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru 

18:00 Rețeta de Acasă 
18:10 Luna. Cu: Gaby Espino,
0 Christian Meier 

19:15 Te voi învăța să iubești.
0 Cu: Danna Garcia, 

Miguel Varoni, Cather
ine Siacoque

20:10 Mama vitregă Cu: Vic-
0 toria Ruffo 

21:00 Anita. Cu: Ivonne Mon-
0 tero, Jorge Enrique 

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

23:00 Culoarea păcatului. Cu:
0 Tais Araujo, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Caio Blat, 
Leonardo Bricio, Silvia 
Pfeifer, Maite Proenca, 
Lima Duarte

0:00 Răzbunarea. Cu:
0 Gabriela Spanie, Jose 

Angel Llamas, Maria 
Helena Doering, Orlan
do Miguel, Catherine 
Siachoque, Barbara 
Garofalo, Carlos Duplat, 
Jorge Cao, Marcela Car
vajal.

1:00 Poveștiri adevărate 
(reluare)

7:00 Sărută-mă prostule 
8:00 Teleshopping
830 CeZar și tipar 
9:00 Rebelii 

10:00 COOlmea 
distracției 

11:00 A avea 20 la... 
11:30 Cinci minute 

de cultură 
11:45 Pasiuni 
12:35 Euro-dispecer 
12:40 Verdict:
0 Crimă

13:30 Teleshoping
14:00 Desene animate: Tom

my și Oscar
: 14:30 Fiica oceanului

15:00 împreună 
în Europa

16:00 Tribuna partidelor par
lamentare

s 16:30 Cinci minute 
de cultură 

16:45 Jurnalul TVR 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer

[ 18:00 Jurnalul Euronews pen
tru România

18:15 Cinci minute de cultură 
18:30 Sănătate naturistă 
19:00 Soția lui Lorenzo

I 20S0 Dragul de Raymond 
20:30 Averi fabuloase 
2130 Bugetul meu 
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Jurnalul TVR 
2230 Orgolii (dramă, Italia, 

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

0:15 A fost odată hoț. Cu: 
g Sandrine Holt, Ivan 

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

1:05 Sănătate naturistă
135 Dragul de Raymond 
2:00 Maria Jose, ultima 

. regină (dramă, Italia,
M 2002). Partea I. Cu: Bar

bara Bobulova, Alberto 
Molinari

7:00 Teleshopping
7:30 Motor
7:55 Sport cu Fiorentina 
830 Sunset Beach 
9:30 Dragoste și putere
0 (SUA 1987) 

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

10:00 KenskyShow 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica 
12:00 Levintza prezintă 
12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
1525 Dragoste și putere
0 (SUA 1987) Cu: Susan 

Flannery, John McCook, 
Ronn Moss, Winsor Har
mon Regia: Lee Phillip 
Bell

16:15 Hipnoza 
17:10 Camera de râs 
17:30 Trăsniți îh NATO 
18:00 Focus Prezintă: Magda

Vasiliu
19:00 Viața la extrem

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

21:00 Ce vor fetele 
22:00 Trăsniți în NAT.O. 
2230 Focul plus Cu: Cristina 

Jopescu
23:15 Pumnul de fier (acțiu-

FÂie, Hong Kong 1972). 
Cu: Bruce Lee, Nora 
Miao, James Tien, Ma
ria Yi. Regia: Wei Lo. în 
timp ce cetățenii obidiți 
din Shanghai tremură 
de teama ocupației 
japoneze, Chen Jun se 
înscrie la cursurile Aca
demiei de Arte Marțiale 

1:15 Focus 
2:00 Bani la greu

6:00 Eloise la Piaza (aven- 
Hturi, SUA, 2003). Cu: 

Julie Andrews
730 Cinema, cinema, cine- 
0 ma. Episodul 24

8:05 Austin Powers: Gold-
Ci J member (comedie, SUA,

2002)
9:45 în adâncuri (dramă.

Anglia, 2004)
11:15 Eu și doamna Jones

H (dramă, Marea Britanie,
2002) . Cu: Robson 
Green

13:00 Fără răutate (dramă,
Ei SUA, 1981)

15:00 Stăpânul Inelelor: In
ii toarcerea Regelui (fan

tastic, SUA, 2003).
18:20 Austin Powers: Gold- 

member (comedie, SUA, 
2002).

20:00 Conspirația tăcerii
E (dramă, Australia,

2003) .
2135 Huff. Episodul 5 - Două 

vizite
2230 Huff. Episodul 6 - E 

moartă?
23:35 în rolul principal: Pan-

Hdio Villa (biografic,
SUA, 2003).

1:30 Ultimul luptător stelar
H(SF, SUA.1984).

3:15 Parteneri neobișnuiți
(acțiune, SUA, 2003)

09:00 Știrile Tv Sport 09:30 
Rugby Total (r) 10:00 Știrile Tv 
Sport 10:10 Box profesionist: 
Legea pumnului 11 .'00 Știrile TV 
Sport 11:15 Teleshopping 1130 
Faceți jocurile! (r) 12:00 Știrile 
TV Sport 12:05 Faceți jocurile. 
Concurs internațional de pocher 
(reî) 14:00 Știrile TV Sport 14:10 
Box profesionist (reluare) 16:00 
Știrile TV Sport 16.15 Teleshop
ping 16:30 Rodeo: Eroii Vestu
lui Sălbatic 18:30 Știrile Tv 
Sport 19:00 Box profesionist: 
Rocky Juarez - Guty Espada 
21OO Știrile TV Sport 2130 Fot
bal: Copa Libertadores. Sferturi 
de finală 23:30 Hai la lupta cea 
marel 00:00 Știrile TV Sport 
00:30 Nopți albe la Tv Sport

06.30-07.00 Observator (r) 
1630 -1645 Știri locale

H

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

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

14.00 Semnul celor patru 
(r)(suspans, Canada, 
2001)

1545 Du-te spre lumină (r) 
(dramă, SUA, 1988)

1730 Să fii cel mai bun (r) 
(dramă, coprod., 1992)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

20.15 Copacul fermecat (r) 
22.00 Jordan (s)
23.00 H2O (dramă, SUA

2004)
00.45 Strange relations 

(dramă, SUA 2001)

12.00 Diagnostic necunoscut 
13.00 Drumul spre Berlin 

alături de Al Murray
1330 Vreme de război
14.00 Misterele epavelor, 

HMS Pomone
15.00 Competiția 

mașinăriilor
16.00 Mașini de viteză 
17.00 Gladiatorii celui de-al

Doilea Război 
Mondial

18.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt

1830 Pasionat de pescuit 
19.00 Tehnologie extremă 
20.00 Diagnostic necunoscut 
21.00 Familia regală
22.00 Detectivi criminaliști 
23.00 Dosarele FBI
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PE SCURT

• Se aleg comisiile. Ședința publică de 
tragere la sorți a comisiilor pentru centrele 
de examen și de evaluare în vederea testării 
naționale a absolvenților de clasa a Vlll-a va 
avea loc sâmbătă, 18.06.2005. Ședința va fi 
găzduită de Liceul Pedagogic, începând cu 
ora 11, informează serviciul de presă al I.S.J. 
Hunedoara. (R.l.)

• Gratuit Consultațiile de specialitate prin 
Centrul Imagistic de Diagnosticare de la 
Petroșani sunt gratuite. Investigațiile contra 
cost sunt, din 6 iunie, ecografiile și EKG- 
urile, care costă între 365.000 de lei, și 
550.000 de lei în cazul ecografiilor și 
219.000 de lei/EKG. (I.J.)

Pentru finalul anului, învățătoarea Mirela Cosma a decis că eea mai bună metodă de evaluare a cunoștințelor acumulate este una... practică. Clasele a IV-a A și B de la ș.G. „Lucian Blaga” au fost evaluate în timpul excursiei pe care au făcut-o la Termocentrala Mintia și la o secție de imbuteliere a apei minerale.
(Foto: Tralan Mânu)

Cuvintui «i «mwrtiS

Pulpă porc fără os 144900 lei/kg (Billa)
Unt 23500 lei/pachet (Billa)
Găină congelată 39900 lei/kq (Billa)
Spaqhete 8300 lei/pungă (Billa)
Macrou conqelat 44900 lei/kq (Billa)
Dovlecei 12900 lei/kq (Billa)
Roșii 29900 lei/kq (Billa)
Pepene 15900 lei/kq (Billa)
Cașcaval 137900 lei/kg (Billa)

y

Falimentul în leasing

La Paris se desfășoară în această perioadă Salonul Aeronautic, la care sunt expuse n ultimele realizări în acest domeniu. Printre exponate se află și recent lansatul model al Airbus A340. (Foto: EPA)

® Cei care cumpără 
mașini în leasing pot să 
le piardă dacă firma de 
leasing dă faliment.

Clara Păs____________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Acțiunea de deschidere a procedurilor de faliment de către Ministerul Finanțelor în cazul firmelor cu datorii la bugetul statului ar trebui să pună pe jar pe cei care au autoturisme cumpărate în leasing.Mulți se pot întreba simplu: De ce, în condițiile în care se achită la timp ratele? Aceasta pentru că, în cazul leasingului, clienții nu devin proprietarii mașinilor decât la finalizarea contractului. Până atunci, autovehiculul rămâne
Codul Muncii modificat

Prețuri 1» piața

Cartofi vechi 8000 - 10000 lei/kq
Cartofi noi 10000 - 15000 lei/kq
Ceapă albă 15000 lei/kg
Ceapă verde 5000 lei/legătură
Morcovi. 40000 lei/kg
Morcovi noi 10000 lei/legătură
Ardei 60000 lei/kg
Ardei 3000 -10000 lei/bucată
Pepene 45000 lei/kg
Dovlecei 10000-15000 lei/bucată
Castraveți 25000 lei/kq
Mazăre verde 25000 lei/kq
Conopidă 20000 -30000 lei/kq
Roșii 30000-35000 lei/kq
Gulii 8000-10000 lei/bucată
Salată verde 5000 lei/bucată
Varză 15000 lei/kg
Usturoi 40000 lei/kg

București (C.P.) - Reprezentanții Ministerului Muncii, ai confederațiilor patronale Și sindicale reprezentative la nivel național au definitivat textul final al propunerii de modificare a Codului Muncii.Caracteristica principală a noului text este transferul multora dintre problemele, aparent insolubile, la nivelul Contractelor Colective de 

Gheorghe Barbu, Min. Muncii

în proprietatea firmei de leasing. Așadar, în cazul leasingului, clienții buni platnici nu sunt protejați în cazul falimentului firmei, în condițiile în care bunul finanțat este gaj pentru banca de la care se obține finanțarea, aceasta având întâietate la recuperarea banilor.
Liniște în Hunedoaraîn județul Hunedoara, pe rolul Tribunalului, se află peste 360 de dosare de reorganizare judiciară și faliment. „Nici o societate comercială din județ, cu acest domeniu de activitate, nu se află în evidențele noastre ca fiind implicate în vreun dosar de faliment”, a precizat Mihaela Boldor, purtător de cuvânt al Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara.
Muncă, la diferite niveluri. Aceasta va oferi reglementării relațiilor de muncă un maxim de flexibilitate în adaptarea la condițiile concrete ale fiecărui loc de muncă. Noul text al Codului Muncii urmărește reducerea muncii la negru prin prevederi ferme privind interzicerea oricărei relații de muncă fără încheierea în prealabil a unui Contract individual de muncă - și clarificări care să limiteze posibilitățile de abuz de ambele părți. Conținutul propunerii de modificare a Codului Muncii se va găsi pe site-ul www.mmssf.ro spre consultare publică și va fi adoptat prin OU până la sfârșitul lunii.

Mihaela BoldorReprezentanții Asociației Societăților de Leasing din România susțin că în proiectul noii legi a leasingului, la care se lucrează, se ia în calcul o mai bună protecție a clienților în cazul falimentului firmelor.

Furtul pe CFR - 
pedepsit

Deva (I.J.) - Senatorii au adoptat un proiect de lege care prevede pedepse dure pentru hoți. Astfel, cei care distrug, degradează ori aduc în stare de neîntrebuințare căile ferate, materialul rulant, instalațiile, accesoriile sau alte componente pot primi de la 2 la 10 ani de închisoare. De la 2 la 14 ani de închisoare vor primi cei care fură bunuri din vagoanele unui tren aflat în circulație, iar dacă fapta lor tulbură grav transportul, poluează sau degradează mediul înconjurător ori solul pot fi pedepsiți cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
_ „Carlo" electric car - o ¥ - mașină elec- ! trîcă, a fost
1 prezentată la 
I Bangkok, în 
J Thailanda." Inovația se vrea a deveni o alternativă w~ia mașinile clasice. Pro-'ducătorii sperând ca recentele> ™ majorări ale 

Ifaji prețului carbu- . ranților să le 
6' V aducă și pri- - *■ mii clienți.

(Foto: EPA)

TRANZACȚII BURSIERE

8. ROMPETROL 780 -1,52

Societatea
închic

1. SNPPETROM

Preț Variație
lere (lei/acț)(%)

3990 -0,75
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 12900 +0,78
3. TLV 7550 -0,66
4. BRD oprit
5. IMPACT 3970 -4,57
6. AZOMUREȘ 2450 -5,77
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6850

RAFINARE (RRC) _________________
9. HABER 4300 0
10. BCCARPATICA 4650 -1,06
11. DECEBAL 101 -10
Rubricâ realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

COT AȚII VALUTARE
1 4 4 4 4 4 4 4.4 4 4 4.4 4 4 4 4 4 4.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.4 4 4 4.4 4 4J.4 4 4 4 4 4.4 4 4 4.4 4 4Â 4 4 4.4

1 Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 16 iunie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.143 (3,6143) 30.000 (3,0000) 54.236 (5,4236)

■iBshI wataîai oragfiga* de băncile din Bwa
Valută euro dolar liră sterlină

c v cv ev
Banc Post 35.900 (3,5900) 36.400 (3,6400) 29.750 (2,9750) 30.250 (3,0250) 53.800 (5,3800) 54.800 (5,4800)
BRD 35.700 (3,5700) 36.500 (3,6500) 29.540 (2,9540) 30.410 (3,0410) 53.340 (5,3340) 54.990 (5,4990)
Banca Transilv. 35.810 (3,5810) 36.310 (3,6310) 29.728 (2,9728) 30.228 (3,0228) 53.693 (5,3693) 54.493 (5,4493)
Raiffeisen Bank 35.800 (3,5800) 36.400 (3,6400) 29.600 (2,9600) 30.300 (3,0300) 53.600 (5,3600) 54.700 (5,4700)

1 Cursul valutar orartteat de casete de schimb valutar din Deva
Star Exchange 35.800 (3,5800) 36.100 (3,6100) 29.600 (2,9600) 30.000 (3,0000) 52.000 (5,2000) 53.500 (5,3500)
Herdan Exchange 35.850 (3,5850) 36.000 (3,6000) 29.650 (2,9650) 29.900 (2,9900)

mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://www.mmssf.ro


• Identificare. Lucrătorii Biroului de Investi
gații Criminale Orăștie au stabilit că Marinela 
B., de 31 de ani, din Orăștie, fără ocupație,

Pentru Valea Jiului Cozma e nevinovat
cu antecedente penale, este autoarea unui 
furt comis dintr-o locuință de unde a sustras 
bunuri în valoare de 10 milioane de lei. (D.l.)

• Băut la volan. Adrian S., de 24 de ani, 
din municipiul Petroșani, a fost depistat de 
polițiștii din cadrul Biroului Poliției Rutiere 
Petroșani, în timp ce conducea un autotu
rism pe raza localității, având o îmbibație 
alcoolică în aerul expirat de 0,95 mg/. (D.l.)

• Hoți prinși. Traian M., de 17 ani, și Mi
hai M., de 22 ani, ambii fără antecedente 
penale, și Victor M., de 30 ani, cu antece
dente penale, din orașul Petrila, au fost 
identificați ca fiind autorii furtului comis din 
Atelierul Mecanic al E.M. Lonea, de unde au 
sustras piese metalice în valoare de 36 mi
lioane de lei. (D.l.)

Starea de fapt 
și de nedrept
Daniel I. Iancu
daniel.iancu^inf ormmedia.ro

■ în Valea Jiului, bucu
ria eliberării lui Miron 
Cozma se vede pe 
multe chipuri.

Ina Jurcone
ina.jurcane@ififormmedia.ro

Timișoara - Ipoteza unei plecări din țară a lui Cozma fost confirmată de fiul acestuia, Daniel, care a stat ieri de vorbă cu reporterii Jurnalului Bănățean.
„Tata va pleca din țară”„Este o chestiune de perspectivă, pentru că trebuie să își rezolve problemele din țară, cu procesele pe care le are. Deocamdată suntem în Timișoara. Aici o să ne facem un viitor, sora mea este aici la școală”, spune Daniel Coz

ma. Cozma a fost ieri pentru a-și face CI. Ideea stabilirii lui în Timișoara nu este agreată de prefectul de Timiș, Ovidiu Drăgănescu. „Sper să nu se stabilească în Timișoara. Ca timișorean, nu sunt de acord să rămână aici”, a afirmat Drăgănescu.„Nu minerii au fost de vină pentru ceea ce s-a întâmplat la București. Au fost orientați unde să meargă. De unde să știe ei unde sunt sediile partidelor politice? Mă bucur că

e liber Cozma. Dar mai ales îmi pare bine că minerii și-au cerut scuze public pentru mineriade”, apreciază Carol Schreter, primar Petroșani.„Nu pot să comentez un act de justiție și deciziile pe care le ia aceasta. După câte știu eu, Cozma are restricție de intrare în Vale. Pe Cozma nu l-am cunoscut personal”, spune Tiber iu Iacob, viceprimar Petroșani.„Să am vreo reacție la eliberarea lui Cozma? Nu am

nici una. Pot eu să comentez justiția? Cred doar că și-a făcut datoria”, declară Zoltan Lakatos, președintele LSMVJ.„Cozma n-a fost vinovat. L- au chemat Roman și Iliescu. Minerii adevărați n-au plecat din Vale. Copiii mei, mineri la Dâlja și Petrila Sud, s-au urcat în tren pentru București. I-am dat jos din tren și nu i-am lăsat să plece. La televizor n-am recunoscut nici un miner din Vale”, spu-ne Toi Ilie, fost miner.

Taximetristii fac legea
Gițeam deunăzi despre gafele procuro

rilor și judecătorilor, gafe care practic 
duc la redarea în sânul larg al societății, după 

o scurtă clipă de popreală, a celor săltați cu 
mare tam-tam. Chiar nu pricep de ce-i mai 
arestează dacă oricum, după câteva zile, le 
strâng mâinile urându-le cale bătută. Acum e 
drept că pe unii îi mai și condamnă și îi țin 
un timp la răcoare, departe de arșița verii, da' 
cred că asta-i numai pentru că vor 
împricinații. Că dacă n-ar voi, oricând s-ar 
găsi vreun mic viciu de procedură, vreun 
incurabil beteșug ce necesită musai tratament 
în patul personal ori pur și simplu o banală 
grațiere ce dă peste cap toate planurile de lift
ing facial al coanei Justiții, care-ar dori și ea 
să poată participa cât mai curând la 
paranghelia europeană...

■ Opt taximetriști 
hunedoreni sunt cer
cetați pentru blocarea 
unui drum public.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Opt taximetriști hunedoreni sunt cercetați pentru blocarea fără drept a unui drum public, iar fratele unuia din colegii de breaslă este cercetat pentru violare de domiciliu și port ilegal de armă albă.Toate acestea s-au întâmplat marți, la Hunedoara,

după ce un taximetrist de la firma „Taxi Meda”, Marius L., de 35 de ani, a fost stropit din greșeală de Gabriel L, de 32 de ani, care spăla o mașină în fața casei, loc în care funcționează un atelier de reparații auto. Taximetristul o ducea la serviciu pe cumnata sa, iar când a trecut prin dreptul casei, fiind stropit, s- a enervat și a avut un schimb dur de replici cu acel bărbat.
Bătut și cu dosar penalA plecat nervos și s-a întors cu fratele său, Daniel L., de 33 de ani, care a intrat în curtea lui Gabriel cu o

bâtă de baseball în mână. în momentul în care Daniel a intrat în curte, a fost lovit de Gabriel și Ioan D., de 41 de ani. Văzându-și fratele lovit, taximetristul și-a anunțat prin stație colegii care au blocat strada cu opt taximetre.Conflictul a fost înăbușit de forțele de ordine, iar pe numele lui Daniel a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de violare de domiciliu și port ilegal de armă albă. Nici cei opt taximetriști nu au scăpat „basma curată”, fiind cercetați pentru blocarea fără drept a unui drum public.

Interes special
Deva (D.L) - Reprezentanți ai comunității de afaceri din județul Bekes (Ungaria), prezenți zilele trecute în județ, s-au arătat interesați în special de zona Deva, fără a exclude posibilitatea u- nor inVestiții în Parcul Industrial Călan. Potrivit președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, urmează ca în 27 iunie să aibă loc o nouă întâlnire mixtă pentru stabilirea condițiilor concrete în ceea ce privește investiția din Deva.

Am ajuns - păcatele noastre - să nu mai 
știm cine-i săracu' și care-i cinstitu' în 
țara asta. Nici nu le poți plânge bine de milă 

unora că, gata, îs liberi și mai mult decât 
independenți (cel puțin financiar). Mă întreb 
ce-o sta la baza raziilor ăstora? Că doar nu 
niște simple zvonuri în stare să pună pe jar 
ditamai forțele de ordine numai de dragul de 
a se agita. Atunci? Dacă se mai joacă mult 
„de-a prinselea", or să ajungă să le râdă toți 
borfașii-n nas că fac doar pagubă-n benzină și 
uzură la mașini. Și nici nu mi se pare normal 
să umfli pe sus niște indivizi și apoi să le ceri 
scuze că i-ai deranjat de la masă! Poate că 
era o masă cinstită! Până la proba contrarie!

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Cine spune adevărul despre răpire: jurnalista franceză sau românii?
J S J j j > j j J j J j j j s' r JJ s j j J j J t a J s j J 4 S j's * s t j,, j s j * j j j j j .t J j j j .T j' s j Js.. j j .j j Jjj j j j j

Aseară, pe Dealul Hațegului, din cauza nerespectării normelor de circulație a avut loc un accident auto produs între două autoturisme Dacia, din care a rezultat rănirea gravă a unei femei. (Foto. Traian Mânu)

Gred ceea ce au spus jurnaliștii români, cum că pe timpul detenției au împărțit celula cu jurnalista din Frarița. Nu înțeleg motivele pentru care franțuzoaica nu recunoaște acest lucru, dar până la urmă misterul va fi rezolvat.
Silviu Muntean, 
Deva

Având în vedere că avem de ales între ceea ce spune o singură persoană și ceea ce afirmă trei persoane, înclin să le dau dreptate celor mai mulți, adică jurnaliștilor români. Totuși sunt destule contraziceri în afirmațiile lor.
Domnica Vlad, 
Deva

Nu cunosc bine situația, dar bănuiesc că ziariștii români nu aveau nici un interes să mintă. Cred că reportera franceză a încercat să se eschiveze, dar nu-i înțeleg motivele și dau crezare spuselor jurnaliștilor români.
Manole Cornel Sava, 
Deva

Defileul Jiului, Parc Național

Orange shop
Deva (S.B.) - Compania Orange, prin Orange România, a deschis ieri, la Deva, al 21-lea Orange shop. Magazinul este situat în P-ța Victoriei nr.8 și funcționează după principiul oricărui Orange shop, oferind accesul rapid și ușor la cele mai bune servicii de vânzare și asistență. în această nouă unitate clienții pot obține consultanță, cumpăra produse, pot plăti factura și pot beneficia de numeroase avantaje oferite de firmă.

Petroșani (I.J.) - Flora și fauna Defileului Jiului au intrat în atenția Romsilva care susține un studiu de cercetare în regiune. însă dorința silvicultorilor este formarea unui parc național natural pe o suprafață de 10.000 ha. Mai mult, s-a cerut sprijinul Academiei Române care estimează că poate obține aviz favorabil la finele anului 2005 pentru realizarea proiectului.
Specii protejateCinci specii de lilieci, specii și habitate de insecte au intrat în atenția cercetătorilor români care, potrivit Academiei Române, trebuie conservate și protejate. Transformarea Defileului Jiului în

Parc va avea ca efect închiderea circulației către Tg. Jiu prin Petroșani și devierea acestui traseu fie prin Simeria, fie pe ruta Voineasa - Vâlcea.Nu același lucru consideră și autoritățile locale care se declară nemulțumite de închiderea zonei și devierea circulației. „Nu văd rostul creării unui parc național din Defileu. Pentru ce? Este o cale de acces spre municipiul Tîr- gu Jiu, închiderea lui ar devia drumul cu peste 100 km”, declară Tiberiu Iacob, viceprimar al municipiului Petroșani.Parcul rămâne un proiect ambițios, însă autoritățile apreciază că nu este posibil să se și realizeze.

TioctM minciuna pleacă de la Marte- Jeanne. Motivele pentru care ei au plecat în Irak nu trezesc încredere și dau naștere la foarte multe semne de întrebare. Am mai multă încredere în spusele jurnalistei din Franța.
Ma.'.’A i-lorescu, 
Deva

kțu știm care esteIM adevărul. Fiecare pane face o afirmație care mai apoi este ori conirazisă ori retrasă. Se iac cioat toarte multe speculații și adevărul se află și el undeva pe la mijloc, dar este cunoscut doar de jurnaliștii răpiți.
ÎONEL CisISANL,

Deva

Teatrul ,.i.D. Sârbu” din Petroșani se află în aceste zile într-un turneu, la Baia-Mare, cu spectacole pentru copii, dar și pentru adulți. Actorii susțin zilnic câte trei reprezentații, cele mai multe cu piesa „Fata moșului și fata... moașei” de Bogdan Ulmu.
(Foto: Traian Mânu)

ormmedia.ro
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Marmosim a
castiqat CR

• Rectificare. Declarația președintelui Co
misiei Județene de Arbitri, Grigore Macavei, 
în cazul arbitrului bătut la Păclișa a fost dis
torsionată dintr-o regretabilă eroare. „Am 
afirmat că arbitrul mi-a relatat că jucătorul 
care l-a agresat ar fi fost sub influența 
băuturilor alcoolice, nu că ar fi un bețivan 
de 37 de ani", preciza Macavei. (C.M.)

• Fotbal. în anul competițional 2004 - 
2005, Asociația Județeană de Fotbal a orga
nizat competiții cu 66 de echipe, la care au 
participat 1200 de jucători legitimați. Cele 
mai multe echipe - 13 au fost în Divizia D 
seniori și juniori. (V.N.)

■ După un joc în care 
minerii au ratat ocazii 
clare de gol, simerienii 
au câștigat detașat.

bune ocazii de a marca. Va fi 2-0 în minutul 6, moment în care minerii din Aninoasa se trezesc și echilibrează jocul. Vor rata și ei câteva ocazii Câștigătorii Cupei României, faza județeană (Foto: ciprian Marinuț)

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Simeria - Finala CR, faza județeană^ s-a desfășurat ieri pe stadionul din Simeria între CFR Marmosim și Minerul Aninoasa. Gazdele deschid scorul în minutul 2 și toată lumea credea că meciul se va disputa la o singură poartă. Mâi ales că în minutele 4 și 5 cei de la Marmosim ratează

bune, dar echipa care construiește mai bine la mijlocul terenului este cea din Simeria. Cu toate acestea, cei care
CFR MARMOSIM - MIR. ANINOASA 3-1 (2-1)

Stadion: Marmosim; Spectatori: aproximativ 200
1-0 (2) Popovici marchează cu capul la o centrare din afara careului. 2-0 
(6), Buta marchează în urma unei lovituri de colț. 2-1 (31), Manolache înscrie 
după o centrare de pe dreapta. 3-1 (72): acțiune individuală a lui Buta, 
finalizată cu un șut sec din interiorul careului.
CFR Marmosim lucău, Mihăiesc, Sarad, Popovici, Damian, Lăcătuș Bolfoș 
(Badea - 80), Buta, Banc, Popovici A. Bejan.
Minerul Aninoasa: Lovos, Trestian, Năuiu, Niță, Lăcătuș, Goia, Apetrei, Bleo- 
jin, Boyte, Mișca, Manolache.

marchează sunt oaspeții. Va fi 2-1 în minutul 31. Să mai notăm că până la pauză gazdele ratează o lovitură de la 11 metri. Repriza a doua se derulează sub semnul echilibrului. Minutul 72 va aduce însă golul care va decide câștigătoarea. Așadar, 3-1, iar meciul pare a fi jucat. Pe final, minerii ratează multe ocazii, irosind în apropierea careului acțiuni construite cu migală.
MISS SPORT CUVÂNTUL LIBER

FC CIP vrea să răpună 
campioana

Deva (C.M.) - Dubla manșă dintre campioana României în sezonul recent încheiat, AS Odorheiu Secuiesc, și vicecampioana națională, FC CIP Deva, constituie duelul de top al semifinalelor Cupei României la futsal. Prima partidă e programată, azi, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor din Deva, intrarea publicului fiind liberă, iar returul se va derula duminică la Odorhei. „Poate va veni soarele și pe strada noastră și vom învinge campi- revenirea lui GabrielMolomfălean și a lui Stancu și pe dorința băieților de a se revanșa pentru ratarea titlului. Din păcate, încă nu putem conta pe Stăncuța care ieri a suferit a doua operație la ligamente la o clinică germană din București”, preciza Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP.

Gabriel 
Molomfălean

Concurenta la antrenament Indiferent cum este îmbrăcată. Luminița "atinge" întotdeauna ținta (Foto: Traian Mânu)

oana. Mizăm pe

Caravana ediției din acest an a Turului ciclist al României va ajunge,, azi, în jurul orei 16.00, și la Deva. în fața Casei de Cultură „Drăgan Muntean” va avea loc festivitatea de premiere a etapei Sibiu - Deva, iar mâine de la Petroșani se va da startul etapei Petroșani - Tg. Jiu. (Foto: cu I

Finala se va desfășura sâmbătă, 18 iunie a.c., între Minerul 
Aninoasa si CFR Marmosim L De stadionul „Cetate" Deva.

FOTBAL/Divis

Clasament final

ia D -jt
................................

Seria Valea Jiului
1. Minerul Aninoasa 18 11 4 3 45 16 37
2. Universitatea Petroșani 18 8 3 7 34 36 27
3, Minerul Uricani 18 7 0 11 38 40 21
4. Minerul Bărbăteni 18 4 3 11 15 40 15

Seria Valea Mureșului
1. CFR Marmosim 1 16 13 1 2 64 19 40
2. Retezatul Hațeq 16 10 2 4 50 27 32
3. Constructorul Hd. 16 9 1 6 59 29 28
4. Ponorul Vata 16 8 2 6 32 24 26
5. Minerul Teliuc 16 7 1 8 38 52 22
6. Gloria GedaqiU 16 7 1 8 25 49 22
7. Victoria Călan 16 5 2 9 50 45 17
8, Dacia Orăștie 16 5 1 10 23 39 16
9. Metalul Crișcior 16 2 1 13 21 78 7

Ador copiii și știu să gătesc prăjituri
■ Luminița crede că 
lumea ar fi mai bună 
dacă oamenii ar fi cu 
adevărat credincioși.

Ciprian Marinuț
ciprian. marinut@informmedia.ro

Aninoasa - A doua invitată la concursul „Miss Sport” este Luminița Sîrbu, multiplă campioană națională la tir cu arcul, calificată la ediția din acest an a CE. Luminița este legitimată din anul 1998 la clubul Min. Aninoasa și e elevă la Colegiul Economic „Hermes” din Petroșani.
CUVÂNTUL LIBER: Ce atuuri 

are o persoană care practică 
sportul?

Luminița Sîrbu. Condiția fizică și sănătatea sunt mai bune. E mai deschis la minte, întrucât călătorește mult, cunoaște oameni și locuri diferite. în plus, cred că e mai ambițios, pentru că sportul modelează voința.
C.L: care a fost cea mai 

mare provocare?L.S.: Concursurile internaționale sunt întotdeauna în

cercări dificile. Recent, la un concurs din Cehia, am avut probleme cu arcul și până am reușit să-l reglez m-am trezit că sunt abia pe locul 29 după calificări, iar în duelurile unu la unu am întâlnit o rusoaică, una dintre cele mai bune din lume. Antrenorul credea că nu am nici o șansă și s-a dus asiste pe ojjfega mea, dar eh am reușit sab înving pe rusoaică.
C-L: Ai avut dezamăgiri?L.S.: Pe plan sportiv cea mai mare supărare a fost când am ratat un concurs important din cauza unor probleme de sănătate. Eram în spital și mă rugam de doctori să mă lase să plec la competiție. în viața de zi cu zi îmi lașă un gust amar că oamenii sunt delăsători, nu au voință, se poartă urât cu rromii sau cu bătrânii...
CL: Ești o bună gospodină?L.S.: Deocamdată de majoritatea treburilor casei se ocupă mama. Eu fac doar curățenie și gătesc unele mâncăruri mai simple. Mai bine mă pricep la prăjituri. E însă destul timp să mă per

fecționez. Uneori mă cert cu părinții mei din această cauză, întrucât nu-mi place să fac nimic la comandă, ci doar atunci când consider eu că e momentul.
C.L: ce calități ai?
L.S.: Sunt o persoană ambițioasă și am putere de concentrare. Dacă îmi pun ceva în gând trag și cu dinții și reușesc. Cred că am și destulă siguranță de sine. Poate o calitate a mea este și faptul că iubesc foarte mult copiii. îmi doresc să am cât mai mulți, poate o echipă de fotbal cu tot cu rezerve.

CARTE DE VIZITÂ
Luminița Sîrbu

Datași locul nașterii: 22 ianuarie 1988, 
Petroșani
Club: CS Minerul Aninoasa, secția tir 
cu arcul
Palmares: multiplă campioană națio
nală la toate categoriile de vârstă, de 
La copii la cădeți și juniori I; calificată 
la ediția din acest an a Campionatelor 
Europene din Danemarca, 
Pasiuni: muzica, distracțiile.

C-L Ce ar trebui făcut pen 
tru o lume mai bună?L.S.: Oamenii ar trebui să fie mai credincioși, dar nu de fațadă, ci cu adevărat. Ei’, cred în Dumnezeu și îmi lac? un gust amar cei care vin la biserică de ochii lumii.

C L: Ce calități crezi că are 
bărbatul ideal?IS.: Cel mai important e se fie sincer și ambițios, Nu-mi plac mincinoșii și cei car: lasă pe mâine ce se poate face azi. în plus, ar fi bine să fie cât de cât deștept și să aibă o bună condiție fizică, să nu fie sfrijit.

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

• Cititorii care vor vota, trimițând minimum opt din cele 12 taloane pe care le vom publica, vor putea câștiga prin tragere la sorți un telefon mobil și multe alte premii surpriză.• Puteți aduce talonul la redacție sau să-l trimiteți prin poștă la adresa: Redacția ziarului „Cuvântul liber", C.p. 3, O.P. 1, Deva.• Extragerea norocoșilor va avea loc vineri 15 iulie, în cadrul festivității de premiere.
Talon de concurs - 16 iunie 2005
Nume___________________________________Prenume
Adresă_____________________________________________
Telefon___________________________________ E-mail.
Numele concurentei_____________________________
Nota acordată concurentei:__________________ ^3 CUVAW

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:marinut@informmedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03) Vând case, vile (13) Comemorări (76) Decese (75)
• 2 apartamente, in comuna Ilia, preț negociabil. 
Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0724/523823 sau 
282375, după ora 17.
• decomandate, 55 mp, balcon închis, conto- 
rizări apă, gaz, bine întreținut, zona Liliacului, 
preț 920 milioane lei. negociabil. Tel. 
0745/084616.
• decomandate, balcon închis, contorizări. etaj
2, zona I. Maniu, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
0740/210780.
• decomandate, etaj 1, balcon închis, 50 mp, 
parchet, Deva, Zamfirescu, contorizări, interfon 
pe scară, preț 870 milioane lei. Telefon 
0726/710903.
• Deva, I. Maniu, decomandate, apometre, re
partitoare, gaz 2 focuri, preț930 milioane lei. Tel. 
0723/320945.
• Deva, parter înalt, singur pe nivel, decoman
date. curte interioară închisă. Tel, 218660.

• Deva, Scărișoara, foarte urgent, semideco- 
mandate, contorizări, fără îmbunătățiri, preț 620 
milioane lei. Tel. 224296,0788/361782.
• etaj 2/4, N. Bălcescu, 62 mp, bl. 15/12, cără
midă, eventual schimb cu mai mic, 38 mp, preț 1 
mid. lei. Tei. 0746/791865.
• foarte urgent, semidecomandate, zona Cio
clovina. etaj 4, contorizări, bloc izolat, garanție, 
zugrăvit lavabil, instalații Henco, preț 670 
milioane lei. Tel. 0720/747359.

• foarte urgent, zona Scărișoara, etaj bun, 
contorizări, semidecomandate, preț negociabil. 
Tel. 224296,0720/747359.
• Hunedoara, central, etaj 1, gresie, faianță, par
chet, instalații noi, balcon închis, ușă metalică, 
accept credit imobiliar, preț negociabil. Tel. 
0741/077821.
• semidecomandate, 22 Decembrie, ușă me
talică, contorizări, parchet laminat, gresie șl 
faianță moderne, preț 640 milioane lei, nego
ciabil. OCupabil imediat. Tel. 0721/815781.
• ultracentral bloc cărămidă, fără îmbunătățiri, 
contorizări, etaj 3, preț 950 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 213469,0723/011655.
• vând 2 apartamente a 2 camere Deva, zona 
Gării și zona Micro 15, decomandate, preț 680 
milioane lei, respectiv 515 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/437889.
• vând sau schimb apartament, 2 camere, pen
tru locuit sau spațiu comercial, str! M, Eminescu, 
preț 21.000 euro, negociabil. Telefon 
0723/335189.

Vând ap. 3 camere (05)
• antral Deva, bloc cărămidă, parchet, apo
metre, gresie, faianță, 1,23 mid lei. Tel. 
0722/564004.
• decomandate, centrală termică, zona piață, 
parter,balcon, fără îmbunătățiri, preț 1,350 mid. 
Ier, negociabil Tel. 215113.0745/159608.
• deconțandate, hol central, balcon închis cu 
termopan, Contorizări. mobilă dormitor nouă, 
ocupabil imediat, preț 1,030 mid. lei. Tel. 
6740/210780.
• decomandate, hol central. îmbunătățiri, con
torizări. modificări, preț 44.000 eyro. Tel. 213244, 
07417154394.
• decomandate, vedere în 2 părți, 98 mp, 2 
balcoane, etaj 1, zonă centrală preț 1,320 mid lei. 
Tel. 228615.
a decomandate, Zamfirescu, parter, bun pentru 
spațiu comercial, birouri, vedere în 3 părți, 
contorizări, gresie, faianță, parchet, lambriuri, 
modificări bucătărie. 37.000 euro negociabil, tel.' 
221463.0723/255184,0724/241465.
• 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. Telefon 
718969.
• ocaziei urgent, semidecomandate, etaj l’diri 
4, balcon, multiple îmbunătățiri, centrală ter
mică, Gojdu, preț 33.000 euro. Tel. 0745/888619.

• semidecomandate, cartier Dacia, etaj 2, 
centrală termică, fără balcon, preț 770 milioane 
lei. Tel. 0745/367893.
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 1. frumos 
amenajat, preț 1,3 mid lei, negociabil. Tel. 
0745/159608,215113.
• Simeria, central, fără intermediari. Tel. 
0726/737953.
• zona Dada, etaj 2. centrală termică, preț 750 
milioane lei. Tel. 231212,0740/013971.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 10O mp, 2 băi, 2 balcoane, 
apometre, gaz contorizat, bine întreținut, zona 
Liliacului, etaj 2/4, preț 1,4 mid. lei, Tel. 
0766/788251.
• decomandate, IU mp, 2 balcoane, 2 băi, 
multiple îmbunătățiri, centrală termică, etaj 1 
din 4, zona Carpați, preț 47.000 euro. Tel. 
0745/079659.

SC GFR SA București 
cu sediul în București, Calea 

Victoriei 114, angajează pentru 
punctul de lucru Simeria 

MECANICI LOCOMOTIVA 
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.
(26087)

• 3 camere, sc 120 mp, încălzire centrală 
modernă, 2 garaje, teren 560 mp, zonă 
rezidențială preț 56.000 euro. Tel. 0721/815781.
• casă In Deva, zona Progresului. 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!

• Deva,st 1200 mp, preț33.000 euro. Relații latei. 
0740/006582.

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)

• 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.
• 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. Tei. 225046,0727/934959.

• casă bătrânească 1 ha teren, sat Popești, nr. 
62, preț 450 milioane lei negociabil. Tel. 715330.
• 4 camere, hol, bucătărie, baie, 2 cămări, anexe, 
apă curentă curte, grădinălivadă, fosă septică 
8 ha teren, telefon, ideal pentru fermă în Fizeș. 
sau schimb cu apartamente camere, Deva. Tel. 
683267,224193.

Vând garsoniere (19)
I • cartier Dacia, bl. 4, etaj 1, contorizări, ocu- 
' pabllă Imediat Nu sunt agent Imobiliar. Tel.

230592,0723/807419.
• cartier Dada, parter, contorizări, repartitoare, 
parchet laminat, gresie, faianță ocupabilă ime- 
aiat, preț 550 milioane lei. Tel. 0745/356077, 
220579.
• confort 1, decomandate, suprafață peste 35 
mp. bdul Decebal Deva, bl. 15. ocupabilă imediat 
Tel. 227542,0743/985871,0741/154401.
• Deva, amenajări interioare, contorizări, preț
515 milioane lei și teren intravilan Deva, st 900 - 
1800 mp, negociabil, utilități aproape. Tel. 
0720/437889.
• instalații sanitare nai, gresie, faianță noi, 
parchet rașchetat, etaj 1 din 4, zona Dacia, preț 
400 milioane lei, negociabil. Tel. 234415.

Vând terenuri (21)
• 1200 mp teren intravilan grădină 60 x 20 mp 
în localitatea Totești • Hațeg, lângă școală 12.000 
lei mp, negociabil, acte in regulă Tel. 212272, 
0723/732560.
• 1000 mp teren, zona Deva, bun construcție 
cabană casă, facilități gaz, curent. Tel. 
0726/158688.
• 11500 mp teren, lângă cabana Bejan. Tel. 
222002, după ora 2Q 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.
• 700 mp teren intravilan, suprafață 700 mp, 
zona Vulcan, tel. 0741/154401,

• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Sirheria, posibilități racordare gaz, apă. 
canalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• intravilan Deva, prelungirea Vulcan, la vișini, 
st 5.700 mp, se poate parcela, acces trei laturi, 
preț 18 euro/mp. Tel. 223102,0741/138535.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă. gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită, parcelabil, la 3 km de 
Hunedoara. 10 euro/mp.Tel. 0723/005657.
• urgent, intravilan, 8000 mp, fs 60 m, utilități, 
Deva, la DN7, preț 35 euro/mp negociabil. Tel. 
0745/888619.
• vând teren intravilan pentru construcție casă 
în șoimuș, la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, facilități 
gaz, curent la poartă. Relații zilnic la tel. 220269, 
după ora 16 sau 0746/029058,

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.
• cetățean străin caut de închiriat apartament 
mobilat, centrală termică pe termen lung, ofer 
250 euro. Tel. 218796,0723/320945.
• închiriez apartament 3 camere Gojdu, etaj 2, 
semidecomandate centrală termică mobilat lux 
pentru firmă, pe termen lung, preț 300 euro. Tel. 
224296.0788/361782.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
ultracentral, centrală termică mobilași utilități, 
preț 150 euro/lună Tel. 231212,0740/013971.

• ofer pentru închiriat apartament 3 camere, 
garaj, Micul Dallas Deva, mobilat occidental 
pentru străini, preț 350 euro/lună cu taxe 
incluse. Tel. 0720/093406.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
semidecomandate, parchet, mobilat, dotat, 
repartitoare, Al. Armatei Deva, preț 110 
euro/lună Tel. 0745/367893.

Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!

Resimțind golul și durerea din sufletele, noastre, Crețu Stela și familia anunță împlinirea a 10 arii de la trecerea in neființă a dragului nostru soț și tată
CREȚU GHEORGHEComemorarea în ziua de 18 iunie, ora 10, la Biserica din str. I. Maniu, Deva.

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
mobilat, centrală termică, Gojdu, pe termen 
lung, preț 130 euro. Tel. 0745/888619.
• ofer pentru închiriere în zonă centrală casă 
mobilată, utilată P+M, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, terasă garaj, preț 700 euro/lună Tel. 
0721/708708.
• ofer spre închiriere 2 apartamente cu 2

I camere Deva, mobilate, contorizări, preț 130 
euro/lună Tel. 0726/710903.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
mcbi lat, centrală termică zona Mărăștl. preț 180 
euro. Tel. 0745/888619.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
mcbiiat, centrală termică zonă liniștită Deva, 
preț 150 euro. Tel. 0745/888619.
• ofer spre închiriere casă mobilată utilată, 
totul nou, 3 camere, bucătărie, baie, hol, curte, 
termopan, garaj, centrală termică, preț 350 
euro/lună Tel. 0721/708708.
• ofer spre închiriere spațiu cumercial ultracen
tral, suprafață totală 35 mp. Tel. 213406, 
0745/362858.
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu cumercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.
• societate comercială caută pentru închiriat 
spațiu comercial sau casă în comuna Dobra, 
zonă centrală Tel. 0741/196562.

• vând mobilă 4 corpuri, stare bună, preț 4 
milioane lei și colțar Clio, stare foarte bună, preț 
9 milioane lei. Telefoane 0254/211363, 0727/ 
718081.

Televizoare (48)
• vând tv Nei, original Anglia, stereo, teletext, 
diagonala 63 cm, preț 125 euro. Tel. 228715.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milicane lei, 
650 lei noi, un an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu și fără 
abonament, montarea și deplasarea 
incluse în preț. Informații tel. 0723/481776 
sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Imobile schimb (30)
• vând aparat foto Olimpia, geantă, blitz sau 
schimb cu telefon mobil, preț 1 milion lei. Tel. 
0722/161644.

• schimb apartament 3 camere, 2 balcoane, 2 
băi, termopan, centrală podele laminate, ultra
central Deva, cu casă 3 camere în Deva, ofer 
diferență Tel. 0740/115252.

Calculatoare si accesorii 
(51)

Auto românești (36)
• vând Ara 243 D, motor Brașov șl remorcă 1,5 
tone, stare bună acte la zi. Tel. 245874, seara, 
0723/335189.
• vând Dada 1310, af 1986, stare foarte bună. 
Tel. 260570.
• vând Dada Break, an fabricație 1989, preț 
negociabil. Informații tel. 0743/048909.
• vând Dada papuc 1307, 5 locuri, af 1997, 
reparații capitale la motor, preț negociabil. Tel. 
0254/210944.

• vând urgent Dacia 1410, albă af 1995, vt 2006, 
rovinietă geamuri ionizate, casetofon, praguri 
false, eleron cu stop pe frână genți, cauciucuri 
late, capotă față și portbagaj capitonate, 67,5 
milioane lei, negociabil, 0726/369313.

• vând calculator Fujitsu Siemens PIV 1,70 GHz, 
256 MB Ram (sdram, hard disc 60 Gb, Nvidia 
geforce 2MX/Mx400, 64 Ram, floppy disk, 
tastatură multimedia, mouse optic, ecran plat, 
preț 600 euro, toate. Telefon 0721/553868.
• vând copiator A3 Minolta 425,4300,4320,1030, 
1054, stare foarte bună, consumabile ieftine, 
garanție, service, prețuri fără concurență Tel. 
0723/335189.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Auto străine (37) Materiale de construcții (53)

• vând Citroen BX14. preț 1.450 euro, negociabil. 
Tel. 711063.

Microbuze. Dube (38)
• vând dublță Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă, 
radiocasetofon, alarmă închidere centralizată, 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.

• SC Vyctorian SRL produce șl vinde BCU 
(similar BCA, tehnologie Italia), la prețul de 

o mc (TVA indus), Hațeg, str. M.
Kogălnlceanu, nr. 7, fostul CLF, teL ' 
0254/770855,073/350500.

Camioane, remorci (39)
• vând Rabă carosată, stare bună preț 
excepțional. Tel. 0744/790810.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță nouă pe lemn, roți cauciuc, 1 ■ 2 
cai, abrict cu mandrină și circular. Tel. 
0254/263598.
• vând circular SKP 54 Bosch nou, mașină șlefuit 
marcă germană, aparat foto cu casetă audio 
încorporată căști, trepied. Tel. 260570.

• vând componente din combină Class,1961, din 
dezmembrare. Tel. 0254/221198, după ora 15,30 
și 0254/779554 după ora 22.

i • vând tractor U 650 (ca nou) și combină New
I Holand, masa 3 m, import. Tel. 734758.

• vând tractor U650 M, plug PP3, grapă cu 
I discuri CD 3.2. Tel. 0744/200334,

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

Mobilier și interioare (47)
• oferSferestre duble cu geamuri și rame duble 
contra cartofi, mere, etc. Tel. 228715.
• vând bufet sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime cca 100 ani, stare 
ireproșabilă. Tel. 212272,0723/732560.

• vând canapea extensibilă 2 persoane, culoare 
bleumarin cu deschidere în față vechime un an, 
preț 5 milioane lei. Tel. 0720/432448,0254/213483.
• vând colțar, în garanție, preț 9 milioane lei, 
negociabil, și aragaz electric preț 600.000 lei. Tel. 
229017.

| • vând convenabil canapea extensibilă de 2 
persoane, birou, masă extensibilă de sufragerie,

| 6 scaune tapițate, mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța), combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084, 0742/939993, 
0724/643045.
• vând ferestre în 2 canate, duble, din lemn, 
foarte ieftin. Tel. 0726/321244,224112.

PRIMĂRIA ORAȘULUI 
GEOAGIU 

organizează 
LICITAȚIE PUBLICĂ 

în data de 1 iulie 2005, ora 10,00, 
în sala de consiliu a Primăriei, în 
vederea vânzării Centralei Termice 
din localitatea Geoagiu-Băi.
în caz de neadjudacare, licitația se 
va repeta în fiecare zi de luni. 
Informații suplimentare la tel. 
248.880 sau 248.881 sau la sediul 
Primăriei Geoagiu. (25172)

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

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• colecționar cumpăr statuie de bronz, ceasuri 
de aur, mașini de cusut germane, etc., ofer plata 
pe loc în euro. Tel. 0742/391350.

Electrocasnice (56)
• vând aragaz 4 ochiuri, preț 3,5 milieane lei. 
radie casetofon Raly pentru mașini. TeL 
0745/656559.
• Vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună Tel. 221431 seara.

• vând ladă frigorifică 4 sertare, un frigider 
Arctic, mărime medie, ambele la 5 milioane lei. 
Tel. 0720/432448,0254/213483.
• vând mașină de spălat Alba Lux 9, preț 800.000 
lei. Tel. 221431 seara.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând arbore de cafea, 4 ani, foarte frumos, 
frunze 17 cm lungime. Tel. 227224.

• vând fân de grădină cosit și necosit, la 3 km 
de Hunedoara. Tel. 0723/005657.
• vând o vacă cu vițea, o junincă cu vițel, o iapă 
de 4 ani și 20 familii albine cu lăzi. Tel. 264680, 
după ora 20.

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

Altele (61)
• vând 2 butelii aragaz una normală cu apără
toare, distribuitor și furtun, a 2-a dublă ambele 
noi, rusești, bune pentru price îmbuteliere, preț 
convenabil. Tel. 211483.
• vând balanță analitică 200 gr și deck stereo 
Akai, preț negociabil. Tel. 0720/437889.

• vând ceas de mână Doxa, perfectă funcțio
nare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.

Vinzi

Cumperi 

închiriezi 

Schimbi

Cauți

Soția Elena și fiul Cătălin anunță încetarea din viață a celui care a fost soț și tată
IONESCU NICOLAECorpul neînsuflețit este depus la Casa mortuară din str. M. Eminescu Deva. înmormântarea are loc astăzi 16 iunie, ora 13, la Cimitirul Bejan. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Colegii de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sunt alături de doamna Ionescu Elena și fiul Cătălin la greaua durere pricinuită prin decesul fulgerător al soțului și tatălui
IONESCU NICOLAESincere condoleanțe.

Cu adâncă durere în suflet anunțăm că după o grea suferință a încetat din viață cel care a fost
VIOREL BREJBANde 77 ani. Nu te vom uita niciodată. Soția Brândușa, fiicele Mariana și Marcela, fratele Emil. înmormântarea va avea loc vineri 17 iunie, ora 14, la Hațeg. Dumnezeu să-l odihnească.

• vând ceas de mână elvețian Longiness cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro. negociabil. Informații la telefoanele 212272, 
0723/732560.
• vând saltea magnetică medicală, nouă 
germană preț accesibil. Tel. 211483.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bogariu Elena. Se declară nul. ‘ *

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Petresc llioni Alicia Maria din Hațeg. Se declară 
nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popovici Veronica Lucia. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Purdea Cristina Gabriela. Se declară nul.

Licitații (64)

■ SC AgrolactHamei SA cu seiful te Aurel 
Vlaicu, str. DN 7, FN, Geoagiu, organizează 

| î 24.062005, ora 10, BcHațiepdjlial
deschisă in scopul vânzări ini șenilar 
S1500. Informații se pot obține la sediul 
firmei sau la teL 240891

Apeluri (65)
• Școala primară „Samuel" Deva organizează 
înscrieri clasele I, II, la sediul din Kogălniceanu, 
14 (Biserica Baptistă)., Program prelungit,^ 
engleză intenșiv, informatică. Tel. 226081'* 
0745/955443.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

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

Căutăm reprezentant 
zonal cu domiciliul 

în Deva sau 
Hunedoara.

Se cere: experiență în 
vânzări și pentru 

dezvoltarea afacerii. 
Oferim: angajare cu carte 
de muncă, pachet salariat 

motivant, mașină, 
telefon, computer. 
Informații și CV Ia 

tel./fax 021.348.54.74.
(25158)

RECLAME
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Matrimoniale (69) Prestări servicii (72)

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

Solicitări servicii (71)

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

• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei fetițe 
de 13 ani, la domiciliu, în Deva Tel. 0723/673209.
• căutam o familie de pensionari pentru a avea 
grijă permanent de o gospodărie la țară, condiții 
avantajoase. Tel. 229611,0740/953297.

• SC Optânedia SRL execută industrial 
tâmplărie pvc și geam temiopan cu argon 
de cea mai bună calitate.. erformanțel 
sunt realizate de roboți industriali din 
tehnologia de asamblare a autoturismelor 
Iso 9001/2000. Oferim plasă de insecte cu 
balamale, gratuit Redwete 20 % luna iunie 
Deva, U. Eminesc ILC80. .0254/232969 
0724/575023; Hunedoara, Lipscani, nr. 3, teL 
0254/718314,0723/025015.

LooKAl

4

• sc EuroturService SRL Deva.angajează 
zidari, zugrav, dulgher, tinichigiu, informații 
latei. 0254/219704.

• 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.

• Firma Sandyral Con, Băcia, ni 180, 
executa panouri gard din beton, diverse 
modele, pavaje, tuburi. Asigură montare și 
transport la cerere. TeL 0727/829858.

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

• huse pentru Logan, Solenza, Peugeot 307, 
Renault Clio, Megan, Scenic, Twingo, Opel Astra ' 
17 TDI, Cielo, uși capitonate, Deva, Micul Dallas, 
Str. Florilor, nr. 1. Tel. 0727/756681.

• 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.

4.

angajez montatori ■ asamblori pvc și 
secretară. Tel. 0727/294829.
• angajez zugrav, zidar, faianțar, rigipsar. Tel. 
0741/196562.
• caut zidari, finisori, muncitori necalificați. Tel. 
0726/076256.
• locuri de muncă în Portugalia Pentru relații 
suplimentare trimiteți plic timbrat la OP 1, CP 237 
Deva
• societate comercială angajează muncitori 
bărbați sau femei din Hațeg sa [împrejurimi, cu 
vârsta cuprinsă'Intre 18 și 46 ani, In vederea 
specializării in ItaTia (confecționare obiecte 
Igienko-sanitare). Curriculum vitae se depune 
zilnic, intre orele 16 - 18, până la data de 
204)62005, In Deva, Str. Progresului, bl 2B, ap. 3, 
parter. Informații la teL 0723/289615 sau 
0254/219169. Interviul va avea loc In data de 
22/234)62005.

societate comercială angajează livrata 
marfă pentru punctul de lucru Deva. Con
diții: experiență conducere auto și domi
ciliul stabil In Deva. Relații și Cv-uri la 

l/fax 0254/2350 sau 0745/M5772

• SC Textil Com Import Export Deva anga
jează urgent 10 confecțion Relații la teL 
0254/216048

• SC Daniele Company SRL, cu 
Deva, Str. Rândunică, nr. 6, angajează trico
tai pentni mașini de tricotai Ratați la tei 
U5V2MM4,206196,206195,972V2M011.

• angajăm casieră pentru magazin ali
mentar. Informații la tel. 230036.

Produce (24905)

(24694)

SC CONSSER SRL 
Om, •?, VMorfuM0, nr, 22

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stratrficat, 
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

Ohsoane din lemn cu lamele .
mobile sau fixe

,i SAH AAAT.r.air
lit < lol ttnifM ș.i *> mutCTrl!

Tel./fax:
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348

REALITATEA TV DEVA

DEVA
Imaginea TA

zilnică!

... intra in rețea ...http://kissdeva.tk...

... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 

apoi asculf-o in DEVA pe 89,3 FM I...

HIT MUSIC STATION
nrvi omni

JDURILE PENTRU SM!
01 ■ Vând ap. 1 cameră 
02 • Cumpăr ap. 1 cameră 
03 • Vând ap. 2 camere 
04 - Cumpăr ap. 2 camere 
06 - Vând ap. 3 camere
06 - Cumpăr ap. 3 camere
07 - Vând ap. 4 camere
08 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5, 6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6 

camere
11 - Vând ap. la casă -
12 ‘ Cumpăr ap. la casă
13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr case
15 ■ Vând case de vacantă
16 - Cumpăr case de vacanță
17 • Vând case la țară
18 - Cumpăr case la țară
19 - Vând garsoniere
20 * Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 VM^tDconscfate

27 - Vând alte imobile
28 ■ Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanțe
33 - Asocieri
34 • Oferte împrumuturi
35 - Solicitări Împrumuturi
36 - Auto românești

Vânzări
37 - Auto străine - Vânzări
38 - Microbuze, dube
38 - Camioane, remorci
40 - Utilaje, unelte, industriale 

și agricole
41 - Moto-velo
42 ■ Piese, accesorii
43- Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 ■ Auto - Schimb
47 - Mobilier și interioare
U Televizoare
49 - Audio-video, antene și 

instalații satelit 
a - apsra» fou ș> teMasce

52 - îmbrăcăminte, încălță
minte, articole sport

53 - Materiale de 
construcții

54 - Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnice
57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 - Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61 - Altele
62 - Pierderi
63-Citații
64 • Licitații
65-Apeluri
66 ■ Umanitare
67 - Felicitări
68 - Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70 - Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări lacuri de

mancă

http://kissdeva.tk
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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 Dada, ocupabilă imediat. Preț 480 mii., 
neg., tel. 219470. (Multiprima)

• zona LManiu, gresie, faianță, parchet, balcon 
închis. Preț 650 mii. neg. Telefon 219470. (Multi
prima)

• dec, complet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et. 1, Dorobanți, vedere la bulevard, Preț 
21.000 euro, Tel. 0745.411.449. (Agenția imo
biliară Nr.l)

• zonă ultracentrală dec., balcon, lavabil, 
instalații sanitare și electrice noi, apometre, gaz 
- 2 focuri, repartitoare, preț 870 mii. lei, nego
ciabil, tel. 231212, 0740/013971. (Garant- 
Consulting)

• zona Dadă balcon, repartitoare, apometre, et 
intermediar, preț 550 mii. lei, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant-Consulting)

• zona Mărăști, parter, contorizări, confort 1, 
preț 800 mii. lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant- 
Consulting)

• zona Bd. Decebal, bl.15, confort 1, dec, 
bucătărie și baie faianțate, apometre, reparti
toare, ocupabilă imediat, tel. 0741/154401, 
227542. (Garant-Consulting)

• zona KogăHceanu, bucătărie, baie, balcon, et. 
intermediar, tel. 0741/154401,227542. (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 
negociabil. Telefoane 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 Gojdu, etaj intermediar, decomandată 
ST. 52 mp, bloc de cărămidă contorizări, super 
amenajată parchet nou, gresie, faianță, rigips, 
spoturi, barla bucătărie și living, preț880 mil. lei 
negociabil, tel. 0745/3025200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)

• zona Eminescu, cu balcon, gresie, faianță, 
parchet nou, ușă nouă metalică contorizări, preț 
630 mii. lei negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Decebal, decomandată, balcon, apo
metre, gaz 2 focuri, repartitoare căldură, 
parchet, ocupabilă astăzi, preț 750 mii. lei nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0788/165703. (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. Telefoane 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăști, vedere la stradă liberă preț 550 
mii. lei, neg. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
■ dec. gresie, faianță, zona Dacia, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 253588, 0722/624091. (Casa 
Grande)

• neamenajată zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)

■ decomandată suprafață foarte mare, gresie, 
faianță geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014. (Casa Grande)

• 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 băi, 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)

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 Marecaută pentru Hunedoara

organizator abonamente
Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:

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

• 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. Telefoane 211587, 0723/660160. 
(Ag. Evrika)
• decomandată suprafață mare, parchet, 
balcon de 7 metri, contorizări, scară cu interfon. 
Decebal. Preț 700 milioane neg. Telefoane 
223400,0724-169303,0741-120722. (Casa Betania)
• gars. 2 camere, contorizări, gresie, faianță 
repartitoare, parchet, baie cu cabină de duș, 
recent renovată Aleea Romanilor. Preț 500 mii. 
ROL/50.000 RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. 
(Casa Betania)

• decomandată 42 mp, balcon de 8 m. podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• contorizări, parchet, gresie, faianță ocupabilă 
imediat, zona Dacia, preț460 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)
• zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
preț 25.000 euro, negociabil. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(TinaTerraMiaHunedoara)

• 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, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 

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

• zona Flacăra, et. 9, convector + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• in Hunedoara, zonă 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, convector, 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)

• urgent In zonele Dacia, 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 Aute, 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 Dada, et. 3, 2 holuri, gresie, parchet 
laminat, liber, 640 mii. lei, tel. 206003. (Mimason)

• zona Poliția municipiului, et. 2, sdec., neame
najat, preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/159608,206003. (Mimason)
• zona bdul 1 Decembrie, cu vedere in spate, 
liber, fără îmbunătățiri, preț 990 mii. lei, tel. 
0745/640725. (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 Dada, bloc cărămidă, contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat, contorizări, preț900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).

• ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. T elefoane 235208,0724/620358. (Rocan 
3000)

• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona N, Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 
milioane lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zonă centrală, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț negociabil. Tel. 
235208,0724/62035& (Rocan 3000)

• zona AL Teilor, amenajări, centrală termică, 
pereți exteriori izolați, preț 650 mii. lei, tel. 
231212,0740/013971. (Garant-Consulting)

• zona Cioclovina, semidec., contorizări, ocu
pabil imediat, preț 640 mii. lei, tel. 224296, 
0788/361782. (Garant-Consulting)
• zona L Creangă dec., contorizări, fără îmbu
nătățiri, etaj bun, preț 1,100 mid. lei, tel. 224296, 
07B8/361782. (Garant-Consulting)

• zona L Maniu, dec., balcon, apometre, et. 2/4, 
preț 1,2 mid. lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant- 
Consulting)

• zona Bd. Bălcescu, et intermediar, semidec., 
gresie, faianță centrală termică parchet balcon 
închis, preț 740 mii. lei, tel. 221712,0724/305661. 
(Garant-Consulting)

• Dada, 2 holuri, parchet faianță, ușă nouă preț 
570.000.000 lei, negociabil, tel. 0745/786.578. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• Zamfirescu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• decomandate, living, bucătărie, superame
najat, parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, negociabil. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et. bun, parchet, gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

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

• etaj 3, circuit, gresie, faianță, balcon închis, 
contorizări, bine intreținut. Zamfirescu. Preț 980 
mii. Tel. 223400,0724-169303. (Casa Betania)

• etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut. George Enescu. Preț 
1,300 mid. neg. Tel. 223400, 0723-020207, 0741- 
120722. (Casa Betania)

• etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut. Aleea Pescarilor. Preț 
970 mii. neg. Tel. 223400, 0743-103622, 0720- 
387896. (Casa Betania)

• 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., telefoane 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, nego
ciabil, 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. iei, 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)

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

angajează

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

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

« semidecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil imediat, preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodern, 
parțial mobilat merită văzut, preț 1,250 mid. lei, 
neg. Tel. 0722-566938, 0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)

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

• in Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 miliarde 
lei, negociabil. Telefon 0723/660160. (Ag.Evri ka)
■ zona Dorobanți, et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Streiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț negociabil, ocupabile imediat. Preț 
negociabil. Telefoane 211587,0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• urgent, etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• semidecomandate, bucătărie modificată, 
contorizări totale, zona împăratul Traian, preț
900 mii. lei, negociabil, tel. 235.019,0727/707880, 
0727/508610. (Casa de Vis)

• decomandate, contorizări, balcon, îmbu
nătățiri, zona Zamfirescu, preț 900 mii. lei, tel. 
235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)

• superamenajat, gresie, faianță parchet, 
contorizări, ocupabil imediat, et. 1, posibilitate 
balcon, zona Dacia, preț 670 mii. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)

• urgent, zonă bună, dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, fel. 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 
deosebită 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 mii. 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 Dada, 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,în 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, zona împăratul Traian, 
preț 900 milioane lei, negociabil. Tel. 
0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness)
■ decomandate, Liliacului gresie, faianță, 
parchet lamelar, lavabil, balconînchis, preț 1,020 
mid. lei, negociabil. Tel. 0723/829060, 
0746/891619. (Eurobusiness)

• 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 milioane 
lei. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 milioane lei. 
Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

• 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. 0724/379377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Gării, parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică bun de privatizare, preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 

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

• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona gării confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. Telefoane 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)

• zona Bucegl, etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucegl fără îmbunătăți ri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

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

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

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)
• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv blo
curile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• zonă liniștită, 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 băi, 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă, pod, faianță și gresie, 
contorizări, I. Corvin, preț 1,1 mid. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, neamenajat, contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 milioane negociabil. Tele
foane 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 luliu 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, ușă 
metalică baie mare cu cadă pe colț. Preț 48.000 
euro negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. 
(Fiesta Nora)

• zona Piață decomandate, parter înalt, balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, centrală 
termică parchet stejar, preț 1280 mii. lei nego
ciabil, urgent! Tel. 0745/302200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)

• urgent et 2, ocupabil imediat, apometre, gaz 
2 focuri, parchet nou, preț 720 mii. fix, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, 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. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, contori
zări, gresie+faiantă st 80 mp, preț 1,5 mid. lei. 
Tel. 211587, 0723/660160, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• zonă ultracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmp lărie 
interioară din stejar, gresie+faianță ocupabil 
imediat. Preț 1,45 miliarde, lei, negociabil. Tele
foane 211587, 0723/660160, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• zonă ultracentrală superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat, preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• semidecomandate, bloc de 4 nivele, con
torizări, ocupabil imediat, preț 650 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 13 
miliarde lei. Telefoane 228540,0745-653531. (Ag. 
imob. Ella)
• decomandate, zonă centrală modificai con
torizări, parchet gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tele
foane 228540, 0722-566938, 0721-268668. (Agj 
Imob. Ella)

• zona Dorobanți et. intermediar, centrală 
termică, bucătărie modificată 2 balcoane, preț 
40.000 euro, negociabil, tel. 231212,0740/013971. 
(Garant-Consulting)
• zona L Creangă dec., contorizări, bucătărie 
mărită gresie, faianță parchet, 2 bă, preț 43.000 
euro, negociabil, tel. 224296, 0788/361782; 
(Garant-Consulting)
• zona 22 Decembrie, et intermediar, dec, 2 băi;
2 balcoane, parchet repartitoare, preț 1,5 mid? 
lei, telefoane 221712, 0724/305661. (Garant- 
Consulting)
• zona Gojdu, parter, dec., balcon, bucătărie 
modificată gresie, faianță contorizări, parchet 
laminat preț 37.000 euro, negociabil, tel. 221712,’ 
0724/305661. (Garant-Consulting)
• zona Progresul bucătărie, baie, balcon, et 1, 
preț 1,380 mid. lei, tel. 227542, 0741/15440 . 
(Garant-Consulting)
• zona T. Maiorescu, decomandate, utilat 
complet, centrală termică climă Preț 48000 
euro neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zona IxL Decebal, decomandate, gresie, 
faianță, parchet, centrală termică Preț 1500 
mid. lei neg., tel. 219470. (Multiprima)
• decomandate, contorizări, termopan, ame
najat, mobilier, bucătărie la comandă etaj inter
mediar, zona Mărăști, preț 13 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 13 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. 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)
• zonă centrală dec., et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 1,4 mid. lei, tel. 206003, 
0745/159573. (Mimason)
• zona Zamfirescu, dec., parter, pretabil birouri, 
sediu firmă, cabinet, preț 38.000 euro, nego
ciabil., tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona Gojdu, sdec., et. 1, bucătărie modificată 
parchet laminat, contorizări, preț 13 mid. lei, 
negociabil, telefoane 0745/159608, 215113. 
(Mimason)
• zona Spitalul județean, 2 băi, 3 balcoane, fără > 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel 
0745/640725. (Mimason)
• 1 Decembrie, modificări, termopan. gresie, 
faianță balcon 10 m, ST 65 m, preț 40.000 eurxx 
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)
• decomandate, ultracentral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0726/523833,0741/709939. (Eurobusiness)
• decomandate, ultracentral 1 Decembrie, 
amenajat gresie, faianță termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0726/195925,0726/269713. (Eurobusiness)
• 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 ă modificat 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală 850 miL, 
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- zX? 

doara)
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mihai Viteazul modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală termică preț 525 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
•bduL Traian, amenajat, două balcoane 
închise, convertor, preț 750 milioane lei. Tele
foane 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 6, etaj 2, semidecomandate. preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT. faian
ță gresie, preț 880 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri, preț 900 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0724/379.377. (Profil Expert Hune
doara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• in Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag: 
Evrika)
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• 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 Ion Creangă, decomandate etaj 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental, ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut, 
preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)

• zona M. Eminescu, 112 mp, decomandate, 
gresie, faianță parchet, centrală termică Preț 
55.000 euro neg., tel. 219470. (Mulțiprima)

• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
negociabil. Telefoane235208, 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, CȚ, faianță, gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Lido, dec., 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi,
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 215212. (Prima- 
Invest) i
• 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 Miorița, amenajat, centrală termică, 
balcon, preț 1,5 mid. lei, tel: 0741/1544012,227542. 
(Garant-Consulting)
• 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'sHome)
• 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 
cărămldă!95 mp, stare bună 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 51.000 euro, negociabil, tel.

; 0745/640725. (Mimason)

• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, 2. 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică, 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. 
Tel. 0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)

• 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)

• 3 camera 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, bale, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)

• Deva, parter+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 Călugăieni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68000 euro, negociabil, 
tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2004, parter+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)
• 3 camere prețabilă pentru activități comer
ciale în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, apă 
curent electric, gaz metan, la șosea. Preț 100.000 
euro. Tel. 223400,0741-120722,0724-169303. (Casa 
Betania)
• casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane,
st. 1200 mp. Deva. Preț 100.000 euro neg. Tel. 
0742-005228 0720-387896. (Casa Betania)
• casă p+2, 6 camere, 2 băi, balcon, terasă 
garaj, construcție nouă zonă rezidențială Deva. 
Preț 130.000 euro neg. Tel. 0742-005228, 0720- 
387896. (Casa Betania)
• zona CMzid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58000 euro. Tel. 
718706. 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona centrul vechi, prețabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• trei camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• casă Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 
mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 

Expert Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)
• urgent, cu plata imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-1nvest)
• fn Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• la 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. Home)
• 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 Eceetor, parcelat 600 mp, parcelă 
intrată în planul de urbanizare zonală Preț 21 
euro mp, tel. 219470. (Mulțiprima)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• la Intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă, se vinde și parcelat, acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită, 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Intravian, st 1500 mp., front stradal 25 metri, 
apă curent electric, gaz metan. Str. Depozitelor 
în zona Fabricii de Mătase. Preț 40 euro/mp. neg. 
Tel. 223400, 0724-169303, 0740-914688. (Casa 
Betania)
• Intravilan, st 500 mp., front stradal 17 metri, 
apă gaz metan, curent electric și canalizare în 
zonă Zăvoi. Preț 20 euro/mp. Tel. 223400,1724- 
169303,0742-005228. (Casa Betania)

• Intravilan, st 4000 mp., front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcela. Teren situat 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 
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)

• extravilan, scos din circuitul agricol, st. 8000 
mp. Zona industrială (depozitelor). Preț 8 
euro/mp neg. Tel. 223400, 0740914688, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• teren in zonă de agrement, st. 10.000 mp. 
Front stradal 140 metri. Scos din circuitul agricol, 
preț 4 euro/mp. neg. Tel. 223400,0724-169303, 
0740-914688. (Casa Betania)

• intravilan la D.N. 7 la ieșirea din Deva spre 
Simeria, st. 22b0 mp, front stradal 30 metri.

Preț 23 euro/mp neg. Tel. 223400,0740-914688, 
0724-169303. (Casa Betania)

• Intravilan, 2 parcele a 1.700 mp. fiecare, toate 
facilitățile, cu acces din DN 7, la intrarea în Deva 
dinspre Arad. Preț 35 euro/mp. Tel. 223400,0741- 
120722,0724-169303, (Casa Betania)

• ofer ap. 2 camere, dec., zona Decebal, 
contorizări, pentru firmă pe termen lung, preț 
130 euro, tel. 224296, 0788/361782. (Garant- 
Consulting)

• ofer garsonieră, zona Dacia, amenajări, 
centrală termică preț 75 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)

• ofer ap, 3 camere, zona Dorobanți, amendat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băl, 2 
balcoane, centrală termică, mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)

• intravilan, 3000 mp, toate utilitățile, apă gaz, 
curent, zonă superbă și selectă împrejurimi, 
preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-1 nvest)
• 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 Zăvoi, s 500 mp, preț negociabil, facilități. 
Tel. 0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness)

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

• 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 Căprioara, complet 
utilată, grădină 700 mp, zonă deosebit de 
frumoasă, panoramă superbă, preț 26.000 euro, 
tel. 0726/710903. (Prlma-lnvest)

Chirii imobile (29)

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

Vând spații comerciale (25)
• st ■ 100 mp, zona Eminescu, vad bun. Preț 
40.000 euro. Posibil variante. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)

• st • 420 mp, zona Dacia, preț 65.000 euro. 
Posibil variante rate. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grandel

Alte imobile (27)

• m 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. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)

• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică, st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună, preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer ipre închiriere ap. 2 camere, Dacia, nemo
bilat, contorizări, etaj intermediar, preț 70 
euro/lună. Telefoane 253588,0722/624091. (Casa 
Grande)
• ofer cază, 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.2camere,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, două camere, et. 2, Dacia, 
mobilată, contorizări, preț 90 euro/lună, ușor 
negociabil, telefoane 0740/173103, 206003. 
(Mimason)

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

• ofer garsonieră, zona Billa, pt. persoane seri
oase, mobilată, utilată, totul nou, contorizări, ter
mopan, 150 euro/lună, tel. 0745/253413. 
(Mimason)

• ofer ap. 3 camere, dec., cu garaj sub bloc, 
mobilat, utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 350 
euro/lună, telefoane 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. Tei. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• 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)
• cată, 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. 1)
• garsonieră, mobilată, zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider. B-dul Dacia Preț 130 euro/lună 
Telefoane 0724-169303, 0743-103622. (Casa 
Betania)
• apartament 3 camere, decomandate, etaj 
intermediar, complet mobilat și utilat cu aragaz, 
frigider, tv. color. 22 Decembrie. Preț 200 
euro/lună Tel. 0724-169303,0740-914688. (Casa 
Betania)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, s 250 mp, 
totul nou, gresie, faianță, termopan, centrală 
termică pretabi pentru sediu firmă, depozit, 
restaurant, preț 1800 euro, negociabil. Telefoane 
0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness)
• ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț negociabil. Tel. 0726/523833, 
0741/070106. (Eurobusiness)
• oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Telefoane 0726/523833,0741/070106. (Eurobusi
ness) i
• ST45 mp, zona Teatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, CT, 
termopan, preț 200 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

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)
• în Deva, zonă ultracentrală, 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă, apă, gaz, 
curent, toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
ST 500 mp, ES 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)

• zona Pietroasa, 4 camere, terasă 60 m, 
suprafața construcției 150 mp, suprafața 
terenului 600 mp, garaj centrală termică. Preț 
118.000 euro neg., tel. 219470. (Mulțiprima)

• 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. (Mulțiprima)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul familiei 

tale!

Vând case la țară (17)
• casă in Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• foarte urgent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 1,35 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta
ment plus diferență în Deva sau Hunedoara 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• la 7 km de Deva 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004, 2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă, st 1 ha preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la 6 km de Hunedoara zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivnița, anexe, gaz, apă, fosă septică, curte 
betonată, grădină, st 1700 mp, renovată, preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină 600 
mii., neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• 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 în 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 Sântandrei, preț 2,6 mid. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• zona Călan, 3 camere, grajd, șură 6000 ^p, 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 Nr. 1)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, negociabil, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• loc-Timpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Deva, 1800 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

în temeiul art. 117 pct. 5, Coo
perativa Meșteșugărească 
de Invalizi Progresul Deva 
convoacă adunarea generală ex
traordinară a membrilor coopera
tori, pentru data de 30.06.2005 
la sediul Cooperativei, din Str. 
Cuza Vodă, nr. 37, având urmă
toarea ordine de zi:
a) Prezentarea situației patrimo
niului, a numărului părților sociale 
recalculate pentru fiecare mem
bru cooperator, a modului de for
mare a capitalului social. (25155)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Marecaută pentru dezvoltarea echipei în Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori de presă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență în vânzări.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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@infoirmmedia.ro
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PE SCURT
• Familia îi face fericiți. Trei sferturi din
tre britanici sunt mulțumiți de viața pe care 
o duc, dar nu banii sau aspectul fizic con
tează cel mai mult pentru ei, ci familia, 
arată un sondaj realizat de Virgin Money 
Life Insurance.

• Rugăciune. Papa Benedict al XVI-lea a 
invitat credincioșii, miercuri, să se roage 
pentru „țările umilite" de către „statele aro
gante", în timpul audienței generale din . 
Piața San Pietro.

Unsprezece morți în cutremur
Santiago (MF) - Un cutremur de 7,9 grade pe scara Richter, produs luni seara în nordul statului Chile, s-a soldat cu unsprezece morți, 130 de răniți și a fost resimțit și în Peru și Bolivia, unde nu s-au înregistrat victime sau

încearcă să-și revină
Los Olivos (MF) - Michael Jackson încearcă să se refacă după proces, la Never- land, și e decis să-și relanseze cariera. Cântărețul, cu gesturi din ce în ce mai mecanice, s-a întors acasă imediat după anunțarea verdictului, fără a face declarații. Intrarea la Neverland era invadată, marți, de zeci de jurnaliști.Presa se aștepta ca Jackson să facă declarații, dar nu s-a arătat decât tatăl lui, Joe, care a spus că probabil Michael va face personal o declarație, dar nu știe când. Singura reacție oficială a cântărețului a fost un scurt comunicat publicat marți pe site- ul său. „Victorie. Mulțumesc familiei mele, prietenilor, fanilor, pentru dragoste și susținere. Nu voi uita niciodată ce ați făcut pentru mine. Vă iubesc pe toți. Michael”.

Kusturica filmează cu Maradona

Se însoară
Totti

Roma (MF) - Accesul mașinilor în Piața Capi- toliului, sediul Primăriei din Roma, va fi interzis, duminică, din cauza căsătoriei căpitanului echipei AS Roma, Francesco Totti, cu vedeta de televiziune Ilary Blasi.Francesco și Ilary se vor căsători la biserica Santa Maria di Aracoeli, aflată în apropiere de Piazza Venezia.Ceremonia religioasă este prevăzută pentru ora 15:00 GMT, însă încă din primele ore ale dimineții nici o mașină nu va putea circula în această zonă.

Râde de 
bârfe
Berlin (MF) - Tom 
Cruise, aflat la Berlin 
pentru premiera 
europeană a recen
tului său film, 
„Războiul lumilor", a 
negat că povestea lui 
de dragoste cu 
actrița Katie Holmes 
ar fi o înscenare 
menită să atragă 
publicitate.
„Nu pot decât să râd 
la această idee. Este 
pur și simplu ridi
colă", a declarat. „Mi 
s-a întâmplat un 
lucru magnific și 
extraordinar și sunt 
atât de fericit, încât 
nu mă mai pot con
trola", a mai spus el. 
Un sondaj realizat de 
o revistă 
americană arăta că 
60% din public 
crede că povestea 
dintre Cruise și 
Holmes e o strata
gemă publicitară.

■ Cineastul sârb reali
zează un documentar 
despre viața fostului fot
balist argentinian.

Belgrad (MF) - Fostul fotbalist argentinian Dișgo Maradona a sosit la Belgrad marți, pentru a participa la turnarea unui documentar despre viața sa, realizat de cineastul sârb Emir Kusturica.Regizorul născut în Bosnia a început să lucreze la documentar în primăvara acestui an și îl descrie ca pe un film „destul de complicat de conceput”. Emir Kusturica a arătat că mai multe scene din film vor fi turnate pe stadionul Steaua Roșie din Belgrad „unde Maradona a marcat unul din golurile sale de neuitat”.„Intenția mea este să găsesc și să recreez timp de

cățeii privesc cu atenție niște vrăbiuțe care se tăvălesc în nisip (foto: ian)

■ Vor fi prezentate în 
Statele Unite printr-o 
expoziție deschisă mai 
întâi la Los Angeles.

Los Angeles (MF) - Comorile faraonului Tutankamon au revenit pe pământ american, după aproximativ 30 de ani de absență, pentru o expoziție excepțională care se va deschide azi la Los Angeles, urmând ca apoi să fie expuse în alte orașe americane, timp de 27 de luni.în jur de 130 de obiecte, dintre care 50 au fost găsite în camera funerară a faraonului și unele care nu au părăsit niciodată Egiptul, vor fi prezentate publicului american.„De la descoperirea mormântului. în 1922, Tutanka- 

Cancerul și carnea roșie
Londra (MF) - Cercetătorii au descoperit că o persoană care consumă mai mult de două porții de 80 de grame de came roșie pe zi are cu o treime mai multe șanse să se îmbolnăvească de cancer intestinaLEuropean Prospective investigation into Cancer and Nutrition a monitorizat obiceiurile alimentare pentru 500.000 de europeni pe o perioadă de zece ani. Explicația ar putea consta în doi compuși (hemoglobină și mioglo- bină) care se găsesc în carnea roșie, care declanșează un proces numit nitrozare în intestine, care conduce la formarea de compuși cancerigeni. O altă explicație ar putea fi legată de compușii cancerigeni rezultați în timpul gătirii.

Vin de preț (Foto epa)

John din ciocolată a fost ; expus marți la Muzeul ‘ Madame Tussauds din Londra. (Foto: EPA}K... .________________  , „ ... __ _ _

pagube materiale.Epicentrul a fost localizat în Anzii Cor- dilieri, la o adâncime de 111 kilometri, a precizat serviciul de seismologie al Universității din Chile. Unsprezece persoane au murit și 17 locuințe au fost distruse în cutremurul care a afectat orașele chiliene Iquique și Arica (nord), din apropierea frontierelor cu Peru și Bolivia.După seism, sute de localnici din Iquique, panicați și lipsiți de curent electric, au ieșit în stradă, fiind speriați de eventuala producere a unui tsunami.
șase luni adevărata personalitate a lui Maradona”, a explicat regizorul.„Nu am mai fost demult la Belgrad, dar să nu credeți că nu știu ce se întâmplă aici”, le-a spus fotbalistul jurnaliștilor, după o întâlnire cu premierul sârb Vojislav Kostunica.Acesta din urmă s-a declarat onorat să întâlnească doi mari artiști: „pe Maradona, care a transformat fotbalul în artă, și pe Kusturica, unul dintre cei mai respectați regizori din prezent”.

Kusturica și Maradona (Foto epa)

Expoziția conține în jur de 130 de obiecte (Foto: EPA)mon a cucerit inimile oamenilor din toată lumea”, a spus Zahi Hawass, președinte al Consiliului Superior al Antichităților din Egipt.
Colecția de vinuri s-a vândut

*

Paris (MF) - Colecția de vinuri nobile a fostului președinte francez Frangois Mitterrand și a soției sale, Danielle, care cuprindea în jur de 50 de sticle, a fost vândută marți, la licitație, pentru aproape 15.000 de euro, transmite AFP.Licitația a atras numeroși curioși și jurnaliști, iar organizatorii au anunțat că

„Tutankamon revine în Statele Unite, ceea ce dă ocazia unei noi generații să cunoască din sursă directă viața și magia acestui 
estimările inițiale le-au fost mult depășite. Astfel, o sticlă de vin Armagnac „Cuvee Speciale du Maître de Chai”, îmbuteliat special pentru Mit- terand în 27 septembrie 1982, fusese estimat la 50-60 de euro și s-a vândut cu 1.300 de euro.Licitația s-a desfășurat în lipsa majorității sticlelor de vin vândute, pentru a evita degradarea acestora. 

monarh antic”, a adăugat acesta. Ultima expoziție Tutankamon din Statele Unite datează din 1976 și a atras peste opt milioane de persoane. O expoziție comparabilă a fost Organizată la Bâle, < în Elveția, din aprilie până în octombrie 2004, și a atras peste 600.000 de vizitatori.
Mort la 19 aniTutankamon a fost faraon timp de zece ani, în urmă cu 3.300 de ani. El este considerat cel de-al 12-lea faraon din dinastia a XVIII-a a Egiptului.Potrivit specialiștilor, moartea faraonului, la vârsta de 19 ani, a fost cauzată de o rană la piciorul stâng, care s-a cangrenat rapid. Specialiștii au respins ipoteza potrivit căreia Tutankamon ar fi fost ucis cu o lovitură în cap.
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Felicitări (67)
• Domnișoarei Popa Crinela Luminița li dorim 
multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor 
dorințelor cu ocazia zilei de naștere și succes la 
examenul de licență la medicină „La multi ani!" 
Familia Cârstoiu

• cartier Dada, bl. 4, etaj 1, contorizări, ocu
pabilă imediat Nu sunt agent imobiliar. Tel,

I 230552,0723/807419.
• decomandate, suprafață peste 35 mp, bl. 15, 
bdul. Decebal. Tel. 0743/985871.

Vând terenuri (21)

I Microbuze. Dube (38)
• 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.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Decese (75)

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, contorizări, repartitoare, etaj 1, 
boxă sau schimb cu garsonieră plus diferență 
Minerului, 830 milioane lei, negociabil. Tel. 
227742.
• decomandate, Gojdu, bl. 03 iarter, total 
contorizat, ideal privatizare, preț 820 milioane 
lei, negociabil. Tel. 229034,0722/770631.
• Deva, Scărișoara, foarte urgent, semideco- 
mandate, contorizări, fără îmbunătățiri, preț 620 
milioane lei. Tel. 224296,0788/361782:

• ultracentral, bloc cărămidă, fără îmbunătățiri, 
contorizări, etaj 3, preț 950 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 213469,0723/011655.

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, etaj 4, preț 1,300 mid. lei, negociabil sau 
schimb cu casă, în Simeria, 3 - 4 camere plus 
diferență Tel. 0723/686162.
• Deva, I. Creangă contorizări, 2 băi, bucătărie 
mare, parchet paluxat, interfon, preț 43.000 euro. 
Tel. 224296,0788/361782.
• etaj intermediar, central, preț negociabil, la 
fața locului. Tel. 0726/593019,0720/598689.

• 13300 mp teren, lângă cabana Bejan. Tel. 
222002, după ora 20 și 223783.
• 1779 mp teren Deva - Sântuhalm, zona Alaska 
Tel. 210869,0721/430502.
• Deva,zona zăvoi, 850 mp, lângă casa galbenă 
25 euro/mp, gaz, curent, apă canalizare, nego
ciabil. Tel. 213469,0723/011655.

• intravilan (extravilan) Almașu Sec, preț nego
ciabil. Tel. 224296,0788/361782.
• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă, cana
lizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• intravilan, 700 mp, zona P. Vulcan, preț 12 
euro/mp. Tel. 0741/154401.
• Intravilan, 7000 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 
0723/400612,0254/231740.
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, la vișini, 
5700 mp, se vinde și parcelat, preț 18 euro/mp. 
Tel. 0741/138535,0723/507236.
• intravilan, in Băcia, vizavi de Sartex, 3800 mp, 
preț 3 euro/mp, facilități apă, curent, gaz, 
canalizare. Tel. 0742/388452.
• 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.

Camioane, remorci (39)
• vând urgent remorcă două axe, închisă model 
furgon, model deosebit, stare foarte bună, af 
2000, preț 105 milioane lei. Tel. 0722/161661.

• vând fân de grădină cosit și necosit, la 3 km 
de Hunedoara. TeL 0723/005657.
■ vând porcușori de Guineea, diferite mărimi, 
preț bun. TeL 0744/546801,0254/712274.
• vând cățelușă Shih-Tzu, 1,5 luni, cu pedigree, 
deosebit 8e frumoasă, preț negociabil. TeL 

0722/779206.
• vând purcei de 3 luni, albi și baltati. TeL 
0722/773941.

Fiica Viorica, ginerele Liviu și nepotul Paul mulțumesc tuturor rudelor, prietenilor și cunoscuților, celor care le-au fost alături în momentele grele pricinuite de trecerea în neființă a celei care a fost
MUNTEAN CLARADumnezeu s-o odihnească în pace.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță nouă pe lemn, roți cauciuc, 1 - 2 
cai, abrict'cu mandrină și circular. Tel. 

0254/263598.

• vând tractor U 445, nou, stare perfectă de 
funcționare, preț negociabiL Relații la teL 
0742/297491

• vând combină recolatat păioase cu masa de 4 
m Harwester Internațional 531, în stare perfectă 
greblă mecanică oblică remorcă auto 7 to. TeL 

0740/703919.
• vând tractor 45 CP, defect, preț negociabil. TeL 
683091.

Piese, accesorii (42)

Altele (61)
• vând casă de marcat marca „Datecs', folosită 
2 luni. Tel. 0724/508610.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

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

• vând parfumuri italiene între 10 - 20 euro 
bucata. Tel. 0721/348953.
• vând goblenuri cusute după planșă preț între 
3 ■ 4000 lei/cmp, negociabil. Informații, zilnic, la 
tel. 228748.

După o grea suferință îmi iau rămas bun de la iubitul meu sot
BERINDE TIBERIU LIVIUSlujba funerară va avea loc la Uroi, nr. 148, astăzi, ora 13, iar înhumarea la Cimitirul Greco-Catolic din Deva, astăzi la ora 15. Dumnezeu să-l odihnească. Sofia Margareta

Un ultim pios omagiu pentru cel care a fost un deosebit tată, bunic și socru
BERINDE TIBERIU LIVIU

Vând ap. 4 camere (07)
• 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.

Vând case, vile (13)
• 4 camere, superbă cu canalizare, grădină 
mică curte cu garaj, beci mare, preț 2,200 mid. 
lei, negociabil, îmbunătățiri, Simeria. Tel. 
0723/686162.
• urgent, casă modestă în Simeria, preț 600 
milioane lei, și garsonieră zonă ultracentrală în 
Simeria, preț 580 milioane lei sau schimb cu 
apartament plus diferență Tel. 261268, 
0722/582097.
• urgent, casă în Orăștie, șură și grădină st 600 
mp, cu apă gaze, curent, canalizare, str. Crișan 
nr. 34. Informații Str. Viilor, nr. 83. Tel. 241263.

Vând case de vacanță (15)
• 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)
• vând casă cu anexe gospodărești, în Turdaș, 
nr. 182. Tel. 0721/035361.
• vând sau schimb casă la Batiz cu apartament 
3 camere și diferență Tel. 734898, orele 19 - 22.

Vând garsoniere (19)
• confort 1, decomandată ocupabilă imediat, 
bdul. Decebal, bl. 15. Tel. 0741/154401.
• cartier Dada, parter, contorizări, repartitoare, 
parchet laminat, gresie, faianță, ocupabilă 
imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 0745/356077, 
220579.

SC HYPERION SRL “ Societate de Pază și Protecție

Selecționează în vederea angajării AGENȚI DE PAZA
Dosarele trebuie sa conțină următoarele documente:

- CV; - copie a ultimului act de studiu; - cazier; - copie după certificatul 
de absolvire a cursurilor de agent de pază constituie un avantaj; - 
copie act de identitate

Domiciliul stabil în Deva.
Dosarele se depun până în data de 16.06.2005, ora 13.OO, la sediul 
firmei din Deva, Str. Cernei, nr.33.
Informații la telefonul 0254/230.363. (24759)

REALITATEA TV DEVA

Imaginea TA 
zilnică!

124694)

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

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

(mobile chirii (29)
• caut garsonieră de închiriat în Orăștie. Tel. 
0721/348953.
• închiriez apartament 2 camere, bdul Decebal, 
complet mobilat. Tel. 0723/419531.
• închiriez apartament, 2 camere, în Simeria, 
zonă centrală centrală termică parchet, faianță 
și gresie moderne, preț 100 euro/lună. Tel. 
0727/844590.
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, suprafață totală 35 mp. Tel. 213406, 
0745/362858.
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.

Auto românești (36)
• vând Dacia 1310 break, 5 trepte, stare bună, vt 
2007, af 1988, preț negociabil. Tel. 0744/700235, 
219780.
• vând Dada 1300, af 1980, taxe la zi, motor 
recent făcut, stare foarte bună preț 24 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0727/865372.
• vând Super Nova model Confort, af 2002, 
vopsea originală din fabrică metalizat. Tel. 
0745/78W89

Auto străine (37)
• vând Ford Mondeo, af 1996, stare perfectă, 
Orăștie. Tel. 0740/028481.

• vând aiihag Opel Astra sau Omega, preț 350 
euro, negociabil. Tel. 0723/455092.

Garaje (43)
• închiriez garaj, pe termen lung, zonă centrală 
Tel. 0254/215202, orele 17-22.

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

Mobilier și interioare (47)
• vând avantajos și în stare perfectă 4 uși inte
rior, una ușă cu geam balcon dublă 2 geamuri 
duble, 2 apometre apă caldă. TeL 212242,213998.
• vând canapea extensibilă de 2 persoane, 
culoare bleumarin, în stare foarte bună, un an 
vechime, preț 4,5 milioane lei. Tel. 0740/291239, 
0720/432448,0254/213483.
• vând convenabil canapea extensibilă de 2 
persoane, birou, masă extensibilă de sufragerie, 
6 scaune tapițate, mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța), combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084, 0742/939993, 
0724/643045.

Televizoare (48)
• vând tv color stereo cu TXT și telecomandă 
sistem home cinema, 120 W, linie audio Technics 
cu telecomandă combină muzicală și boxe noi 
200 W. Tel. 711063.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Oferte locuri de muncă (74)

Materiale de construcții (53)

Electrocasnice (56)

■ contabil calificat și operator PC programe 
Word, Excel, Ciel gestiune, cu experiență în 
domeniu de 13 ani, tânără 30 ani, aspect fizic 
plăcut, doresc angajare cu carte de muncă în 
domeniu. Tel. 0721/034571.

• colecționar, cumpăr statuete de bronz, 
ceasuri de aur, mașini de cusut germane etc. 
Ofer plata pe loc în euro. Tel. 0742/391350.

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

• SC Vyctorian SRL produce și vinde BCU 
(similar BCA, tehnologie Italia), la prețul de 
1400.000 mc (TVA inclus), Hațeg, sir. M. 
Kogălniceanu, nr. 7, fostul CLF, teL 
0254/770855,0723/350500.

RECLAI

• 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. Informații tel. 0723/481776 
sau 0745/840474.

• SC Deselor SA Deva, cu sediul lângă 
Macon, vinde la prețuri atractive material 
lemnos pentru construcții, in stare uscată 
sau verde. Execută transportul la benefi
ciar. Informații suplimentare, zilnic, intre 
orele 7 -1530, la teL 0254/231070.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând 40 centrale termice de apartament, noi, 
marca Ariston (Turbo), 500 euro/bucata. Tel. 
0721/348953.
• vând congelator 5 sertare, stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 227452.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, un frigider 
Arctic, mărime medie, ambele la 5 milioane lei. 
Tel. 0720/432448,0254/213483.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 4,6 
milioane lei, stare foarte bună Tel. 216259.
• vând lustră plafon, 3 brațe, completă și 2 
aplice de perete, toate 800.000 lei. Tel. 220025.

... intra in rețea... http://kissdeva.tk...

... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza 

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

HIT MUSIC STATION
DEVA-89,3 FM (24939)

Aoeluri (65)
• căutăm o familie de pensionari pentru a avea 
grijă permanent de o gospodărie a tară condiții 
avantajoase. Tel. 229611, 0740/953297.

Prestări servicii (72)i

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

• 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, gratuiL Reducere 20 % luna iunie. 
Deva, M. Eminescu, 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.

• execut mobilier la comandă din pal mela- 
minat. Tel. 213459.
• transport mobilă sau electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 to și 14 mc. Tel. 225578, 
0744/934462.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

■ caut zidari și faianțari. Relații la tel. 
0726/076256.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro, simal@smart.ro

Mobilier de apartament,
— Mobilier de birou, 

uși PORTA ——
Tapițerii, Camere de 

tineret
(241801

Din partea fiicei Corina, ginerelui Radu și a nepoților Dan și Ana
Fiul Călin, nora Mihaela și nepoții Diana și Ovidiu anunță cu durere încetarea din viață a dragului lor

BERINDE TIBERIU LIVIU (PUCHI)Nu te vom uita niciodată! Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace.
• 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 ani 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, 
0721/770870,0740/858651,0268/4753T <ntr 
orele 10 -19,

• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei fetițe 
de 1,5 ani, la domici I iu, în Deva. Tel. 0723/673209.
• coordonator Avon caut persoane care doresc 
să devină reprezentanți Avon. Tel. 0722/483349.
• a venit vremea să lucrați și pentru dumnea
voastră nu numai pentru alții și să aveți o carieră 
cu câștiguri financiare deosebite folosind 
eficient timpul liber. Tel. 0746/054005,. ,

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: 0724-22-03-65.

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

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

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

http://kissdeva.tk
http://www.slmal.ro
mailto:simal@smart.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro

