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Vremea va fi frumoasă, devenind ușor 
instabilă amiaza.

dimineața la prânz seara
......................... ........................................................................................
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Aurarii
■ în urma recursului ce 
a avut loc luni, la Alba, 
instanța a dispus cer
cetarea în libertate.

Deva (M.T.) - Cele nouă per-soane cercetate pentru efectuarea de detecții și săpături neautorizate în siturile arhe

au fost eliberațiologice din munții Orăștiei, trafic de obiecte dacice, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și proxenetism vor fi cercetate în libertate. Procurori ai Curții de Apel Alba-Iulia au acceptat cererea avocaților celor nouă persoane de cercetare în libertate cu consemn la frontieră, iar ieri au fost

eliberate. în urmă cu trei săptămâni, în 31 mai, au fost aduse la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara 12 persoane implicate în acest dosar. Dintre acestea pentru trei a fost dispusă cercetarea în libertate, iar Iulian Ceia, David Magda, Mihai Zercula, Florin Nistor, Ciprian Hidi-

șan, Sorin Popa, Ioan Groza, Mugur Nedelcu, loan Nedelcu au fost până ieri reținuți. Pro- curorul-șef adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba-Iulia, Augustin Lazăr, declarase în momentul reținerii acestui grup că aceștia au traficat două comori dacice.

acum an an, In timpul protestului său Sin fața BriMăriei Hunedoara. Atunci poliția i- a confiscat mai multe lucrări. Au urmat procese. Astăzi, părțile implicate vor pwee la cale procedura de înapoiere. în acest sens pictorul are unele pretenții, asupra cărora vom reveni mâine. (Foto: Traian m»h)

ț

Căzut de la etajul doi
Deva (M.T.) - Un Copil de trei ani a căzut de la etajul doi, de pe terasa apartamentului în care stătea cu bunica. Copilul a fost lăsat nesupravegheat câteva minute, iar când bunica s-a întors să vadă ce face, nepotul ei era căzut în zona verde, de la etajul doi, de pe terasa apartamentului. A fost transportat la Spitalul de Urgență Petroșani și internat cu diagnosticul „comă gradul II, politraumatism prin cădere de la înălțime, fractură cu înfundare temporală stângă, fractură deschisă femur stâng”.

Pentru mașina ta!Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!DE CE? Pentru că noi am lansat campania “Pentru mașina ta!” Suntem ghidul tău în domeniul TRANSPORT și îți oferim soluția pentru problemele tale legate de deplasare! îrj fiecare miercuri alege TRANSPORT din pagina 9!
luliu Winkler este compatibil
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■ Nedeclararea intere
selor rudelor de către 
ministru s-a datorat 
erorii unui funcționar.
Daniel I. Iancu 
daniel.iancu@informniedia.ro

București - Miniștrii hu- nedoreni luliu Winkler (ministru delegat pentru domerț)

și Gheorghe Barbu (ministrul muncii, solidarității sociale și familiei) au fost nominalizați recent de către Centrul de Resurse Juridice printre cei 11 membri ai Cabinetului Tăriceanu desemnați ca fiind incompatibili. luliu Winkler ne- a spus ieri că „nu se pune problema de incompatibilitate și este o interpretare la limită a legii de către CRJ. De

fapt este pentru prima dată când mi se întâmplă să depășesc limita de 30 de zile pentru a da un răspuns unei cereri și acest fapt nu s-a întâmplat din vina mea. Documentul a fost completat de mult, dar nu a fost trimis de la minister. Sincer, nu am absolut nimic de ascuns”. Din păcate, ministrul Gheorghe Barbu nu a putut fi contactat.

Scumpire
Deva (C.P.) - Petrom a majorat de azi prețurile carburanților. Noile preturi sunt de 34.200 lei/1 la benzina EcoPremium și de 33.900 /I la benzinele Euro Premium și Premium fără plumb. Motorina Super Euro Diesel costă 32.500 lei/1, iar cea Euro Diesel 31.500 lei/1.

Expoziție de... diplomeCompetiții fotbalistice hurtedorene în anul 
competitions! 2004 - 2005
Asociația de Fotbal Hunedoara a organizat, în anul competi- 

țional 2004 - 2005, competiții fotbalistice la care au participat 

66 de echipe, cu 1200 de jucători legitimați.

Gratie Cu4ntul Hxr ura AJF Huwdoara

■ O inedită manifes
tare culturală a deschis 
ediția „Nedeii Vulcă- 
nene", din acest an.

Vulcan (M.S.) - Peste 120 de diplome, câștigate de locuitorii municipiului Vulcan în decursul anilor, în competiții sportive sau manifestări culturale, au fost expuse în holul Primăriei din localitate, cu ocazia „Nedeii Vulcănene”, a- junsă la a XXXIII-a ediție. Mai mult de jumătate dintre „trofee” aparțin unui alergător de cros din Vulcan, în vârstă de

56 de ani. loan Eugen Cârlăjan a reușit să strângă aproape 70 de diplome în 6 ani de participări la competiții sportive județene, naționale și internaționale. „Prin expoziția de diplome vrem să arătăm valoarea oamenilor din Vulcan și din Valea Jiului. Din păcate, nu am reușit să adunăm toate diplomele câștigate de vulcăneni, pentru că expoziția se află la prima ediție”, spunea primarul Gheorghe Ile.în cadrul expoziției mai sunt prezentate insigne, medalii, filatelie, lucrări de pictură și de grafică.
dul Angliei apele au ieșit din matcă și au inundat importante suprafețe de teren. (Foto: epaj

mailto:daniel.iancu@informniedia.ro


• Condamnare. Un tribunal 
din Istanbul l-a condamnat la 
închisoare pe viață pe islamis- 
tul turc Metin Kaplan (foto), 
supranumit și „Califul din 
Koln", acuzat de tentativă de

înlăturare a regimului de la Ankara.

• Amenințare, o grupare islamistă necunos- 
.-cutâ a amenințat că va asasina „un agent de 
securitate." iranian dacă Teheranul nu va 
libera anii dintre membrii acesteia, deținuți

■ îfi Iran, EQnfdrm unei înregistrări video difu
zate luni de postul de televiziune Al-Arabiya.

Achitat
Hanovra (MF) ■ Maro- | canul Abdelghani Mzudi, achitat de acuzația de complicitate la atentatele de la 11 septem- i brie 2001 din Statele : Unite, a părăsit orașul î german Hanovra, în cur- • sul nopții de luni spre | marți, cu destinația Aga- j dir (Maroc). în octom- i brie 2004, Mzudi, acuzat J de complicitate la aten- j țațele din Statele Unite, 1 a fost achitat de un tribu- j nai din Hamburg. Verdictul a fost confirmat la i 9 iunie de cea mai înaltă î instanță judiciară ger- j mană, Curtea federală 1 de Justiție. După anunțarea deciziei, autorită- ș țile din Hamburg, unde i locuia Mzudi, au anun- f țat că marocanul va fi J expulzat, subliniind că ș prezența sa în Germania a fost tolerată doar până i

t-

Joschka Fischer

SUA, preocupata de criza UE

la încheierea procedurii judiciare. Mzudi avea . la dispoziție 14 zile pentru a părăsi Germania, cu posibilitatea depunerii I unui recurs în justiție.

• rvi 4

Avertisment | Berlin (MF) - Ministrul i german de Externe, jJoschka Fischer, a iavertizat ieri că Euro- i pa ar putea deveni „un bloc divizat de conflicte", care nu va iputea acționa cu suc- ices pe piața mondială dacă statele mem- ■ bre nu cooperează.„Ori europenii se unesc, ori vom deveni slabi", a subliniat Fischer, după eșecul liderilor UE de a sta- ibili bugetul comuni- itar pentru perioada i2007-2013. „O Euro- îpă care nu se va baza pe solidaritate va fi una bazată doar pe egosime naționa- î le. Ne vom confrunta rapid cu situația unei ț Europe foarte slabe, divizată de conflicte", a explicat el. Declarațiile sale intervin după afirmațiile unor oficiali europeni de rang înalt, care au transmis mesaje ambigue cu privjre la viitorul extinderii UE. I

■ George W. Bush a 
declarat că Statele 
Unite își doresc o 
Europă „solidă".

Washington (MF) - Președintele american, George W. Bush a declarat că dorește ca Europa să rămână în continuare unită, în ciuda divergențelor din interiorul Uniunii Europene pe marginea bugetului și constituției organizației. Declarația a fost lansată cu ocazia summit-ului Statele Unite - Uniunea Europeană, care are loc la Washington. „Statele Unite continuă să acorde sprijin unei Uniuni Europene solide ca partener pentru extinderea libertății, democrației, securității și prosperității în lume”, a afirmat președintele american, în cursul conferinței de presă susținute la Casa Albă alături de președintele în exercițiu al Uniunii Europene, premierul luxemburghez Jean-Claude

George W. Bush e receptiv la problemele europenilor.Juncker, și de președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.
OptimismAsigurările date de George W. Bush intervin în condițiile în care liderii celor 25 de țări europene sunt profund divizați din cauza chestiunii bugetare, după summit-ul de la Bruxelles de săptămâna trecută. Premierul Luxemburgu

lui, Jean Claude Juncker, care deține încă președinția Uniunii, i-a spus președintei lui american că Europa nu este încă în genunchi. CU toate acestea, părea epuizat după lungile zile de negocieri lipsite de succes cu partenerii europeni. La rândul său, Barroso a declarat că SUA au înțeles că „este și în interesul lor să aibă o Europă stabilă, puternică”. „Pentru că, înain

te de toate, nu există un partener mai bun pentru americani decât Europa, atunci când! este vorba despre marile probleme globale”, a explicat președintele Comisiei Europene.'
Consens

iPrin mai multe declarații comune adoptate în timpul summit-ului, Statele Unite șil Uniunea Europeană au subliniat că împărtășesc opinii comune în ceea ce privește Libanul, Iranul și Coreea de Nord. Referitor la Liban, cele două părți au salutat succesul recentelor alegeri, cerând Siriei să se retragă total dini acșastă țajră. în ceea ce privește Iranul și Coreea de Nord, prin pozițiile adoptate la sumJ mit-ul de la Washington, liderii americani și europeni au insistat asupra importanței încetării procesului de dezvoltare nucleară adoptate de autoritățile de la Teheran și Phenian, „în mod permanent! transparent și verificabil”. '
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Georges Hawi a fost ucis în timp ce se deplasa cu mașina personală.
■, a gn bb Jb' >i ț a “ a fiii — biiB B MU.

Un nou asasinat politic la Beirut

Dovezile masacrului, 
de la SrebrenițaBelgrad (MF) - Experți bosniaci au anunțat, luni, că au exhumat în ultimele săptă-f mâni, dintr-o groapă comună din nord-estul țării, cadavrele1 a 240 de musulmani, victimei ale masacrului de la Srebrenița, comis, în 1995, de forțele sârbe în estul Bosniei. Potrivit declarației lui Murat Hur- tici, responsabil al Comisiei! croato-musulmane pentru per- șoane dișpărute, aceasta este 
Vfâ d§#, patra groapă comună* descoperită în apropierea satului Liplje (localitate aflată la 30 de kilometri de Srebre-

Guvernul iranian se teme 
de fraude electorale

Teheran (MF) - Ministerul iranian de Interne a avertizat, marți, înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, cu privire la riscul comiterii unor fraude electorale mai ample decât la primul tur, de către „persoane dispuse la orice pentru a rămâne la putere”. în zilele precedente primului tur de la 17 iunie, „persoane din anumite instituții, a căror misiune este apărarea oamenilor și asigurarea respectării ordinii, au încercat să orchestreze și să manipuleze votul, din dorința de putere”, a declarat purtătorul de cuvânt, Jahanbakhsh Khanjani, cu trei zile înainte de turul doi. „Ar putea face din nou acest lucru și chiar la scară mai amplă”, a avertizat el, fără să precizeze la cine se referă. Autoritățile iraniene au anunțat că nu au constatat nici o fraudă după renu- mărarea parțială a buletinelor de vot din primul tur al alegerilor prezidențiale.

■ Israelul este acuzat 
că ar fi implicat în seria 
de atentate împotriva 
Libanului.

Beirut (MF) - Georges Hawi, fostul lider al Partidului Comunist libanez, a fost ucis, ieri dimineață, într-un atentat comis la Beirut. Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de securitate libaneze, Hawi, un apropiat al opoziției antisiriene, se afla la bordul mașinii sale, marca Mercedes, în apropierea locuinței din cartierul Wata Mussaytbeh, în momentul pro

ducerii exploziei. După declarațiile martorilor, fostul secretar al Partidului Comunist libanez, în vârstă de 60 de ani, era așezat pe scaunul dreapta față al autovehiculului. Șoferul său a fost rănit și transportat la spital. Se pare că bomba amplasată în vehicul a fost detonată de la distanță.
„Nu vom ceda”Forțele de securitate au izolat zona pentru a-i ține la distanță pe curioșii șocați de atentat. „De fiecare dată când avansăm, există oameni care provoacă dezordine și trimit mesaje

sângeroase”, a declarat premierul libanez, Nagib Miqati. „Tocmai discutam cu președintele Emile Lahoud când am aflat de atentat”, a spus el. „Este vorba de o nouă tentativă de atacare a unității și reconcilierii naționale, după alegerile parlamentare libere și democratice, dar nu vom ceda”, a precizat ministrul Justiției, Khaled Kabbani. „Acuzăm serviciile de informații și Israelul pentru această serie de atentate împotriva Libanului”, a spus, la rândul său, Khaled Hdeydi, actualul secretar al Partidului Comunist libanez.

nița), de unde forțele sârbe din Bosnia au alungat populația musulmană în timpul conflictului interetnic din 1992-j 1995. Aproximativ 8.000 de bărbați și adolescenți musulmani bosniaci au fost uciși de forțele sârbe după cucerirea enclavei Srebrenița, la 11 iulie 1995. Considerați ca fiind! „arhitecții” acestui masacru, foștii lideri ai sârbilor bosniaci^ Radovan Karadzici și Ratko Mlădiei, inculpați pentru genocid de Tribunalul Penal In-i ternațional pentru fosta Iugoslavie, sunt în continuare în libertate și se ascund.
Opoziția își arată mușchii

Iranienii sunt așteptați din nou la urne.

H Mircea Geoană cre
de că Traian Băsescu 
vrea să creeze un val 
eurosceptic.București (MF) - Liderul PSD, Mircea Geoană, consideră că președintele Traian Băsescu încearcă să creeze un val eurosceptic în România, stârnind în mod deliberat întrebări și temeri în rândul opiniei publice. Comentând recentele declarații ale șefului statului referitoare la posibilitatea reducerii sumelor alocate României in negocierile cu UE, Mircea Geoană a apreciat ieri că nu prin renunțarea la suma negociată și convenită de Uniune se poate găsi rezolvarea la problemele europene, ci, dimpotrivă, România trebuie să insiste pentru banii promiși, tocmai pen

tru că are nevoie de sprijin economic pentru a se putea integra. „Mi se pare cel puțin indecent să renunțăm noi la două miliarde. Și așa sunt, cred eu, prea puțini pentru România”, a spus Geoană.
Culoar politicLiderul PSD a apreciat, totodată, că președintele Băsescu încercă să stârnească întrebări și temeri în opinia publică românească, pentru că simte că aici este eventual „un culoar politic pe care îl poate exploata”. Geoană a apreciat, de asemenea, că acest lucru „nu este lipsit de legătură” cu „maniera brutală” în care președintele a direcțional PD către doctrina populară, subliniind că, în Parlamentul European popularii sunt mult mai sceptici privind extinderea UE.

Trupele australiene și-au încheiat misiunea în Timorul de Est.

Noi trupe în Afganistan
Canberra (MF) - Ministrul australian al Apărării, Robert Hill, a evocat ieri posibilitatea unei desfășurări de trupe în Afganistan, apreciind că recentele progrese înregistrate în această țară trebuie consolidate. Hill a adăugat că încheierea nîisiunii de menținere a păcii efectuată de Australia în Timorul de Est și succesul operațiunilor de menți

nere a păcii în Pacificul de. Sud au condus la existența unui număr mai mare de militari care nu participă în prezent la misiuni.Robert Hill a mai declarat că Guvernul este concentrat asupra Irakului, unde sunt mobilizați circa 900 de militari australieni, dar nu a exclus o sporire a angajamentului Australiei în Afganistan.
cuvâîra.
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• Zilele Logos. Sala Logos din Deva (str. G. 
Barițiu) găzduiește joi, 23 iunie 2005, la ora 
18.00, pe ieromonahul Mihai Bota de la 
Mănăstirea Bârsana, județul Sălaj. El va 
prezenta devenilor tema: „Lupta din Valea 
Plângerii". (S.B.)

Lepădati de 
SATANĂ

• Producători - procesatori. Direcția Agri
colă organizează, în 24.06.2005, ora 12.00, 
întâlnirea dintre producătorii agricoli și 
procesatorii din agricultura și industria ali
mentară. DADR dorește să realizeze o cola
borare între producătorii și procesatorii din 
agricultura și industria alimentară în vederea 
găsirii celor mai bune soluții în vederea 
pregătirii pentru aderarea la UE. (L.L.)

Tumul EURO -
Babei se datină

Adrian SălAgean________
■driaiLMiagMiițtrifonMMtfIajo

Llniunea Europeană trăiește o criză de' identitate fără precedent. Ea vine după producerea dovezii că Europa este privită altfel de cetățean față de liderii lui. Pretext suficient de puternic pentru ca lava neînțelegerilor în Uniune să erupă- Cearta pe bani din recent încheiatul summit nu e decât urmarea falimentului politic al UE. Marea Britanie, deși are azi o economie de invidiat față de omologii săi continentali, nu vrea să renunțe la rabatul de 4,6 miliarde de euro, bani pe care englezii sunt scutiți să-i plătească la bugetul european. „Egoismul național" al englezilor a fost criticat dur la Paris, Marea Britanie fiind acuzată că nu dorește să finanțeze extinderea Uniunii Europene. în replică, Albionul lovește Franța, în declarații, acolo unde o doare mai tare, la subvenția agricolă: „A cheltui prea mult pe subvenții agricole nu are sens*. Britanicii sunt tot mai puțin deciși să dea mână de la mână ca să-nvârtă hora Uniunii. De bani în plus nici vorbă. Marea Britanie, care va prelua la 1 iulie președinția UE, pledează pentru reformă și schimbări fundamentale în UE, intenții denunțate imediat de motorul franco-german.
Uniunea Europeană pare căzută în genunchi. Reconstruirea încrederii și coeziunii între cei 25 de membri va fi o muncă de Sisif. Preocupată de propria supraviețuire, tema extinderii devine pentru Uniune secundară, dacă nu ridicolă, în clipa de față. Pentru noi însă situația este deosebit de gravă. De pe axa București - Londra - Washington nu prea mănânci o pâine. Iar noi stăm să ne integrăm la ușa unui Turn Babei care ne clatină amenințător speranța de prosperitate, dreptate și democrație autentică...

■ Insuficiență car- 
diorespiratorie, spun 
doctorii, lepădată de 
Satana, spun preoții.

Ina Jurcone, Sanda Bocaniciu 
hu.jwcone4lnformniedlajx» 
unda^ocankMi^informmedta.ro

Deva - Măicuța decedată la așa-zisa mănăstire din Suceava a trezit polemici și suspiciuni în teritoriu. „Exorcizarea” este denumită de preoții locali lucrarea diavolului.
„Ticălos ordinar”Așa-1 ■ denumește preotul stareț de la Parohia Ortodoxă Hațeg pe preotul care a executat exorcizarea. „Lăcașul nu este târnosit și nu este mănăstire. Răstignirea pe cruce, călușul nu fac parte din practica ortodoxă. Prin ce s-a întâmplat la Vaslui se aruncă o piatră peste canoanele ortodoxe. Cred că

p-
A murit la furat de fier vechi
■ Un tânăr din Hune
doara și-a pierdut viața 
în timp ce se afla la 
furat de fier vechi.
MlHAELA TăMAȘ____________________
ffl Mlada. nfonrunedia.ro

Deva - Un tânăr din Hunedoara a decedat în timp ce se afla cu un prieten, la furat de fier vechi în incinta societății „Mittal Steel". în jurul orei 12:00, cei doi au reușit să pătrundă în incinta societății, de unde intenționau să fure componente metalice.
Școlile au datorii de 30 de miliarde
■ O datorie constantă 
de 30 de miliarde au 
de plătit școlile din 
Deva și în acest an.

Raluca Iovescu
raluca.tovescu4hl1om1medu.ro

Deva - De mai mulți ani, liceele din municipiul Deva adună datorii peste datorii, ajungând în situația de a li se bloca conturile și de a nu mai putea face nici un fel de plăți. „De doi ani avem conturile blocate pentru neplata ter- moficării”, spune Dan Mo- tântău Sârbu, dir. adj. la Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”. „Toți banii se duc pe încălzire, de doi ani nu mai

Belgienii sunt interesați de 
mineritul hunedoreanDeva (M.S.) - Firma belgiană Carbonetta este interesată în« retehnologjzarea mineritului din Valea Jiului, intr-un sistem in care utilajele noi să poată fi achitate, la schimb, prin livrare pe piața externă de cărbune produs în zonă, a declarat prefectul Cristian Vladu. Intr-o primă etapă ar putea
Cristian Vladu & aduse noi instalații de separare fizică și spălare a cărbunelui, care să asigure o dublare a puterii calorice. O delegație din partea firmei belgiene va purta astăzi, la București, discuții cu reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului, în vederea concretizării obiectivelor prezentate. Delegația va fi însoțită de prefectul județului.

Liber la curent electric

In-județ_____  ______ ___ _________
| BIS 7 Simeria - Spini

DN 7 Mintia - lila

DN 68A Ilia - Dobra

In Deva aparatele radar vor ti amplasate pe B-dul 22 

Decembrie - Calea Zarandulul - SEr. Horea

■ De la 1 iulie, firmele 
au mână liberă să-și 
aleagă furnizorul de 
electricitate.

Clara Păs___________________
dara.pMtlnforminedia.ro

Deva - Românii, consumatori casnici, vor putea, peste un an și jumătate, să-și aleagă furnizorul de electricitate care practică cele mai mici prețuri și cele mai bune servicii. Aceasta ca urmare a liberalizării pieței de energie, în acest context, marii consumatori de energie, respectiv cei care consumă peste 1 

cei care au făcut acel ritual sunt cuprinși de duhul cel rău”, spune preotul loan Buzdugan. La mănăstire, călugării sunt la fel de intransigenți.„Cazul trebuie cercetat de consistoriu, deci noi nu ne putem pronunța. O slujbă de exorcizare se începe printr-o slujbă de dezlegare, întâmpinată cu post și rugăciunile Sf. Vasile.Crucificarea este o practică barbară și care nu are nici o legătură cu tradiția și spiritualitatea monastică”, a completat părintele Teslevici Calinic, Mănăstirea Colț.
“Nu e criminal”Preotul Mateș Miron, de la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Deva, susține că în acest caz, în rândul celor ce slujesc biserica ortodoxă, părerea este împărțită. „Foarte urât i-au spus acelui

Tiberiu K., 20 de ani, fără ocupație, și Nicolae D., 18 ani, elev, ambii din Hunedoara, o dată intrați pe teritoriul societății au observat o patrulă de paznici ai societății „Securitas WBC” Galați, care asigură paza la „Mittal Steel”. Au crezut că au fost văzuți și au fugit în hala laminor 1000 mm, unde s-au urcat pe pasarela care deservește podul rulant.
Fuga spre moarteîn timp ce fugeau, Nicolae D. s-a dezechilibrat și a căzut de la o înălțime de șase metri, 
avem fonduri pentru mașini, întreținerea calculatoarelor și alte consumabile. Sistemul e vinovat. Deva gestionează și licee de interes județean. Nu e normal să se blocheze conturile în condițiile în care sunt servicii neplătite de ani

Ana Fodor

GWh, și-au putut alege furnizorul încă de acum șase luni, devenind consumatori eligibili. Acești mari consumatori au posibilitatea să-și negocieze contractele de furnizare. De la 1 iulie, gradul de deschidere a pieței de energie electrică va fi majorat până la 83%, fapt ce va permite unui număr de peste 600.000 de consumatori, agenți economici, să devină și ei clienți eligibili. Practic, de luna viitoare toți consumatorii de energie, cu excepția celor casnici, vor avea dreptul legal să- și aleagă furnizorul, indiferent de valoarea consumului anual de electricitate.

Exorcizarea - vindecare sau păcat? (Foto:Traian Maninefericit călugăr în presă: „criminal”! Nu sunt de această părere și cred că el nu poate fi învinuit pentru ceea ce a făcut deoarece asemenea slujbe se fac la ortodocși de când este lumea! Chiar și acest călugăr a fost apreciat pentru asemenea fapte și vindecări. Biserica nu a spus niciodată nu la cererile enoriașilor săi! Măicuța aceea a murit așa pentru că așa a vrut Dumnezeu, iar 
pe o platformă din beton și s- a lovit la cap de conductele pozate pe peretele halei.Unul din agenții de pază ai societății „Mittal Steel” din municipiul Hunedoara a a- nunțat ambulanța, dar medicii nu au reușit să mai facă nimic pentru tânărul de 18 ani. Acesta murise pe loc.Familia tânărului avea o situație financiară precară, dar cu toate acestea Nicolae frecventa școala și trăiau din ce puteau.Se pare că intenția tânărului de a fura fier i-a fost fatală.
de zile”. Ana Fodor, directorul Liceului de Muzică și Arte Plastice „Sigismund To- duță”, se confruntă cu aceeași situație: „în ultimii trei ani banii au fost tot mai puțini. De doi ani plătim reeșalo- nările și facturile curente pentru căldură și energie electrică.Salubritatea ne-a avertizat că își sistează serviciile, neplătite de mai multe luni. Deratizarea n-a mai fost plătită din 2003, materialele de curățenie se iau cu țârâi- ta, dar trebuie să avem grijă de sănătatea elevilor...”
Poziția administrațieiDin partea administrației locale, loan Inișconi, vicepri- marul Devei, precizează că: 

TO

acest lucru s-a întâmplat pen tru că Satana a vrut-o. Dia voiul lucrează mult timp ș cei posedați se poartă într-ur mod pe care preoții îl cunosc Și eu am întâlnit, din întâm plare, un posedat! Este greu să lupți cu lucrarea diavolu lui și este nevoie de tot atâta timp de cât a avut și el! Despre călugărul care a dus c astfel de luptă se spune și că are dreptate dar și că nu are. Părerile sunt împărțite!”
„Police Show"Deva (M.T.) - După multă muncă, polițiștii hunedoreni s-au gândit că ar prinde bine și un pic de distracție și relaxare. Așadar, Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara organizează astăzi, la Casa de Cultură din Deva, un spectacol prezentat de Cristina* Moldoveanu și Mihai Abrudean. Spectacolul are loc astăzi, la ora 18:00, iar intrarea la acest eveniment va fi liberă.

„La nici o școală nu au fost blocate conturile, s-au stabilit doar priorități de plăți. Ce-i drept, până nu se plătesc din datorii, nu se pot face alte plăți”.El recunoaște: „Către școli au mers bani mai puțini decât au fost necesari. Datoriile pot fi aduse la zero printr- o mai bună gospodărire a banilor”. Cele mai mari datorii sunt către Calor: 22 de miliarde. în topul datornicilor se află Grupul Școlar „Gri- gore Moisil” cu 4,4 miliarde de lei, Liceul Teoretic „Traian” cu 4 miliarde, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” cu 2,5 mid., Ș.G. „Andrei Mureșanu” cu 1,3 mid., liceul sportiv și cel de muzică cu peste un miliard...

informmedta.ro
nfonrunedia.ro
raluca.tovescu4hl1om1medu.ro
dara.pMtlnforminedia.ro


1995 - A fost depusă, la Paris, cererea oficială de ade

rare a României la Uniunea Europeană, semnată de 

reprezentanții tuturor partidelor parlamentare.

1992 - A apărut primul număr al cotidianului „Eveni
mentul Zilei", condus ia acea vreme de Ion Cristoiu.

1963 - A murit Maria Tănase, renumită cântăreață de 

muzică populară (n.25.09.1913).

1913 - A murit poetul Șt. 0. Iosif (n. 11/23.10.1875). 

1950 - S-a născut. Adrian Nastase, om politic, prim-mi- 

nistru al României (2000-2004)

în preajma sărbătorii 
sânzienelorDeva (S.B.) - La fiecare sfârșit de iunie, românii așteaptă cu mare bucurie două sărbători: Sânzienele și Sânpetru de vară. Ambele fac parte dintr-un scurt ciclu de renovare rituală a timpului, nu întâmplător aflându-se în preajma solstițiului de vară, în ajunul sărbătorii, adică în 23 iunie, spre seară, copiii adună sânziene și le pun pe la porțile caselor. Se credea că a cui sânziană va fi veștejită a doua zi, acela va muri înaintea celorlalți. Alteori, se arunca o cunună de sânziene pe casă. Dacă nu rămânea acolo, cel căruia îi fusese menită se aștepta la ce era mai rău. Practicile legate de cunună, aprinderea unei torte de către flăcăi, numită „făclia de Sânziene”, ne îndreptățesc să considerăm sărbătoarea drept una a Soarelui. Se spune că astrul zilei se află acum la „o mare răscruce”, în dimineața Sânzienelor spălându-și fata, jucându-se pentru câteva clipe și apoi odih- nindu-se.
Energie electrică
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Protectori și aliați vă sunt oamenii dragi, apropiați. Numai cei» din familie știu cu adevărat ce comoară au alături și de aceea vă susțin cu multă bucurie în tot ceea ce faceți. 
21 apr.-20 mai________ _________________Lumea își pune toată încrederea în dvs. Dificultățile în carieră pot fi depășite cu ajutorul unor prieteni - adevărate enigme pehtru dvs.
21 mai-20 iun.Sunteți tentați să cheltuiți fără măsură pentru plăcerile personale sau pentru partenerul dvs. Felul dvs. de a fi va cuceri o persoană de sex opus care va încerca să vă facă unele avansuri.
21 iun.-20 iul.Cei din jur vă apreciază pentru atitudinea deschisă. Relațiile parteneriale au o evoluție foarte bună. Sunteți dispus să vă ajutați colegii cu sfaturi utile.
21 lul.-20 aug._________ ■ ___In toată această zi prudența se cere a fi pusă pe primul plan. De asemenea, fiți atent la alimentație, mai ales dacă aveți un ficat sensibil.' O zi de regim va fi, oricum, bine venită.
21 aug.-20 sept. ______ ‘ ’Vă agitați mult și fără succes. Fiți mai calm și toate lucrurile se vor rezolva. V-ați schimbat garderoba, însă ați rămas cu multe datorii.
21 sept.-20 oct.______ . __Nu vă mai temeți de neprevăzut. Dimpotrivă! Vedeți doar partea plină a paharului cu care vă propuneți să întâmpinați veștile bune.
21 oct.-20 nov.

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan_________________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

09.00 -12.00 B-dul Decebal, bl. 16, B-dul Libertății,

b. 4
09.00 - 15.00 Str. Carpați, bl. 34, sc. E, F, G

• bl. HI; bl. 40, Str. M. Eminescu, bl. H

Policlinica Dacia
Al. Plopilor, bl. 60, 2 Al, bl. 4, G1, 

G2 și bl. 35.

Apă _________________________________________
Nu sunt programate întreruperi ale apei în Deva.

Soluția integramei din numărul 

precedent: T - A - JOC - VOLUME 

-UD - CITATE - A - PITON - MIM

- LERUI - DE - HAR - ATEE - REAL

- DAT - Dl - BERILI - U - CE - AT

- P - ORACAIALA - OPERA - ER - 

OMIDA - ATA - ONORA - ELEV

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apâ caldă 212225
Dispecerat Electrica 92®
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe ■ M2.
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Azi veți fi mai vioi, mai zâmbitor, mai optimist, ceea ce vă va spori în mare măsură popularitatea. Veți obține chiar șl ajutorul solicitat.
21 BQV.-20 dec._______ - _________ '__________  __Astăzi situația astrală nu vă prea favorizează. Fiți atent la ***• ' tot ce întreprindeți și, pe cât posibil, nu vă contraziceți cu nimeni!

' 21 dec.-20 ian.0 zi a bunei dispoziții. Petreceți-o în familie și veți constata că multe dintre problemele care vă preocupau se rezolvă 
1 x 1 ‘ de ia sine.

21 ian.-20 febr.Aveți de rezolvat unele probleme de acte care vă irită în mod deosebit, dar pe care le veți spulbera în timp record. 
Uf.Z»* Orice fel de comunicare vă va face bine astăzi.

. 21 lț*ir.-2a nWE_,.Dacă veți fi mai atent la ceea ce spuneți ați putea evita o discuție care ar avea repercusiuni neplăcute asupra relațiilor cu superiorii ierarhici. Unul dintre prieteni vă este de ajutor.
7:00 Sub semnul soarelui
7:45 Agenția 2 fără un sfert 
9:20 Cina minute de cul

tură. Emisiune culturală
930 Teleshopping 

10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie 
10:50 Portul miracolelor 

11:40 Euro-dispecer 
1145 Fotbal:

Argentina - Germania. 
Meci din Cupa Confed
erațiilor

13:30 Desene animate: Chip
□ și Dale

1430 Jurnal.

Sport. Meteo
14:30 Teleshopping 

15:00 Oameni ca noi.
Prezintă Dana Andreea 

Rusu 
15:30 SedLexl Realizator Ion 

Mirea. Coproducție MAI 
- TVR pentru 
TVR 1

16:00 Conviețuiri 
16:55 Armonii în natură 
17:30 Portul miracolelor 
18:30 Știrea zilei 
19rtX) Jurnalul TVR 1. Sport.

Meteo

20:10 Leul nou 
20:15 Festivalul Maria Tăna

se, ediția a XVIII- a. 
Partea a lll-a. Prezintă 
luliana Tudor. Recitaluri 
vedete ale cântecului 
popular românesc 

2145 Fotbal: Grecia - Mexic.
Med din Cupa Confed
erațiilor. Transmisiune 
directă

2345 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
030 Fotbal: Japonia - Brazi

lia. Meci din Cupa Con
federațiilor. Înregistrare

140 Dna minute de cultură 
1:50 Jurnalul TVR Meteo 

Sport
3:00 Fotbal: Grecia - Mexic. 

Meci din Cupa Confed
erațiilor. Transmisiune 
directă

4:50 ...Sed Lex
520 Alege viața 

5:50 Destine 
El secrete

7:00 Știrile ProTv. Ce se 

întâmplă, doctore 7 

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit Cu: ' 

0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 

Tom, Melody Thomas 
Scott (reluare)

10:15 0 nouă viață, episodul 
□ 20

11:15 Walker, polițist
0 texan (r)

12:15 Zâmbete ÎMr-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete îrrtr-o pastilă 

14:15 Rochia albă de
H mireasă (dramă, Româ

nia, 1989). Cu: Claudiu 
Bleonț, Andrei Finti, 
Diana Gheorghian, llin- 
ca Goia, Mânuela 

Hărăbor
16:00 Tânăr și neliniștit, 

0 episodul 24981
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:15 Analiză finală (thriller, 
13 SUA 1992). Cu: Ri

chard Gere, Kim Basin
ger, Lima Thurman, 
Eric Roberts, Paul Guil- 
foyle, Keith David. Un 
thriller cu un story labi
rintic. Chipeșul Isaac 
Barr este psihiatru în 

San Francisco și printre 

pacienții săi se numără 
și senzuala Diana Bay- 
tor care, traumatizată 

de un vechi secret, 11 
roagă să stea de vorbă 

și cu sora ei, pentru a 
afla mai multe 

23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Fastiane: Cursa vieții și 

El a morți, episodul 3.
Cu: Peter Facinelli, Bill 
Bellamy, Tiffani 
Thiessen

0:50 Omul care aduce 

cartea (reluare) 
1:00 Știrile ProTv 
230 între lege și crimă

6:30 în gura presei (reluare) 

7:00 Obervator. Cu: Sanda 

Nicola
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura presei 

10:30 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 

1230 Aproape perfectă 

13:00 Observator. Cu: Simona
Gherghe

13:45 Divertisment Din 

dragoste
16:00 Observator. Sport. 

Meteo
16:45 Vivere - A tăi cu pasi- 

0 une. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 

suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 

socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 

îndeosebi sentimentele 

17:45 9595-Te învață ce să 
fed

19:00 Observator. Sport.
Meteo

2030 Identitate 
ia greșită (thriller, SUA 

2000)
2230 Observator 

cu Letitia 
Zaharia

23:15 Soldat de 
elită III: Fără milă

’ (acțiune, SUA 1992). 

Cu: Lorenzo Lamas, 
Minor Mustain, Tracey 
Cook. Holly Chester. 
Nici o regulă... Nici o 
lege... Fără milă! 
Polițistul Jack Kelly, 
cunoscut sub 
numele de Soldier, 
parcă nu ar fi de partea 
care trebuie a legii. 
După ce împiedică un 
jaf, este suspendat din 
poliție din cauza com
portamentului rebel și 
felului de abordare a 

misiunilor
130 Concurs

Interactiv

7:00 Culoarea păcatului
B(reluare)

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

9:15 Mama vitregă
0 (reluare) 

10:10 Anita. 
12:15 Totul despre Camila
“(reluare)

13:15 îngerul nopții. Cu:
SCesar Evora, Angelica 

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

14:15 Răzbunare i. Cu:
^Gabriela Spanie 

1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur
oriel, Malema Solda 

1725 Vremea de acasă 

1730 Poveștiri adevărate 

18:10 Luna. Cu: Gaby Espino, 
□Christian Meier, Ana 

Cristina Geithener, Ale
jandro de la Madrid, 
Julio Cesar Luna 

19:15 Te vol învăța să iubești.
0C u: Danna Garcia, 

Miguel Varoni, Cather
ine Siacoque, Michel 
Brown

20:10 Mama vitregă. Cu: vic-
0tona Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 

Capetiilo, Rene Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska 

21:10 Anita. Cu: Ivonne Mon-
0tero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 

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

23:00 Culoarea păcatului 
OSO Răzbunarea.
“Cu: Gabnela Spanie, 

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

13Q Poveștiri adevărate 

(reluare)

730 Sănrtă-mă, prostule!
0 (reluare)

8:00 Teleshopping (reluare) 
830 CeZar și tipar 
1900 Rebelii

10:00 Tonomatul de vacanță.
Transmisiune directă de 
la Mamaia. Emisiune de 
Cătălin Măruță 

11:30 Cinci minute de cultură 

11:45 Pasiuni 
1235 Euro-dispec 
12:40 Stargate: SG: 1 
1330 Tetehoping 

14:00 Tommy și Oscar 
14:30 Fiica oceanului 
15:00 împreună In Europa 

1630 Zona de conflict 
16:30 Cinci minute de cultură 
1645 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
1730 Rebelii 
1830 Jurnalul Euronews pen

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

taturi
1930 Soția lui Lorenzo 
2030 Dragul de Raymond în

□ distribuție: Ray Romano, 
Patricia Heaton

2030 Cirque du Soleil: Focul
Gl lăuntric 

2130 Omul între soft și moft 
2145Jumalt 
2230 Jurnalul Euronews pen

tru România 

22:15 Prieteni necunoscuți
iî (dramă, Canada, 2000). 

Cu: Kate Nelligan, Hugh 
Thompson. Regia David 
Wellington.

23:50 Americam Gothic.
0 Episodul 4. Cu: Brenda 

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

045 Două roți 
1:15 Dragul de Raymond 
145 Aventura africană 
13 (comedie, Franța, 1983).

Cu: Catherine Deneuve, 
Philippe Noiret Jean- 
Francois Balmer. Regia 

Philippe De Broca. Char
lotte pleacă în Estul 
Africii

730 Tefeshoping 

730 Esenzze 
7:55 Sport cu

Fiorentina 

830 Tefeshoping 

830 Sunset 
□Beach 

930 Dragoste 
0și putere 

10:00 Kensky Show 

10:55 CUP ART 
11:00 Monica 

12:00 Casa noastră 
1230 Teleshopping 

12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping

! 14:25 Sunset Beadh

i 1520 Focus
Cu: Anca Dinu

15:25 Dragoste 
s □ și putere

16:15 Al șaselea 
simț 

17:10 Camera 
deiâs 

1730 Trăsniți 
f 01n NATO 

18:00 Focus.
Sport. Meteo. Cu: Cristi
na Jopescu 

19:00 Viața la extrem

2030 Qonka cârcotașilor.
Cu: Huldu și Găinușă. 
Șerban Huidu și Mihai 
Găinușă, adică cei doi 
cârcotași, împreună cu 
bebelușele, Puștiu și 
Mistrețu neprietenos, vă 

prezintă o variantă 
unică și total diferită a 
celor mai importante 

noutăți din domeniul 
politic, social, cultural 
sau economic. în fiecare 

săptămână două oră 
îritreagi de cârcoteli de 

care oamenii momentu
lui ar trebui să se teama 
pentru că vor fi tocați și 
disecați în maniera 

binecunoscută a cârco
tașilor

2230 Trăsniți te NATO 
2230 Focus Plus. Cu:Silvia 

Ticula

23:15 Vino, mamă să mă 
vezll

0:15 Serglnlo

630 Ce-i cu Bob? (comedie, 
î'ăSUA, 1991). Cu: Bill

Murray
740 Joey. Episodul 18 -

Joey și numele greșit
8:10 Eu și doamna Jones

13 (dramă, Marea Britanie, 
2002)

9:55 Stupoare și furnicături 
(comedie, Franța, 2003) 

11:40 Departe de paradis
O (dramă, SUA 2002).

1330 Ai vrea tul (aventuri,

13 SUA, 2003 )
1530 A doua lună de miere 

(romantic, Marea Bri
tanie, 2001)

1630 Zâna Măseluță (aven-
FSturi, Marea Britanie, 

2004).
18:05 Hollywood Stars. Episo

dul 9 Tom Cruise
1835 Zachary Beaver (aven-

Kjturi, SUA 2003). Cu: 
Jonathan Lipnicki, Eric 

Stoltz, Brady Coleman
2030 Ultimul samurai

(acțiune, SUA, 2003).
2235 Departe de paradis

(dramă, SUA 2002). 
0:25 Lucruri pierdute (hor- 

13 rar, Australia, 2003).

1:55 Pe platourile de fil
mare. Episodul 25

230 Patru băieți și o geantă 
fă (comedie, SUA 2001)

09:00 Știrile TV Sport 09:30 
Rodeo: Eroii Vestului Sălbatic 
(r) 1130 Știrile TV Sport 1135 
Teleshopping 1120 Rugbi Total 
12:00 Știrile TV Sport 12:05 
Faceți jocurile! Concursul inter
național de poker 1330 Știrile 

TV Sport 13:10 Faceți jocurile! 
Concursul internațional de po
ker 1430 Știrile TV Sport 1430 
Tenis: Turneul de Wimbledon, 
(transmisiune directă) 18:30 
Știrile TV Sport 19:00 Tenis: 
Turneul de Wimbledon. Ziua a 
treia 21:00 Știrile TV Sport 
2130 Rodeo: Eroii Vestului 
Sălbatic 2330 Tenis: Turneul de 
Wimbledon. Rezumatul zilei a 
treia 00:00 Știrile TV Sport 
0030 Nopți albe la Tv Sport

06.30-07.00 Observator (r)
16.30 -1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

1030 Clubul ciudaților
(dramă, SUA 1999)

12.15 Minele regelui Solomon 

(II) (aventuri, SUA, 
2003)

14.00 Ostatic pentru o zi (r) 
(comedie, 1994)

1545 Povestea lui Alan Freed 
(r) (biografic, SUA, 
1999)

1730 Clubul ciudaților 
(dramă, SUA, 1999)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

20.15 Minele regelui Solomon 
(II) (r) (aventuri, SUA 

2003)
22.00 Jordan (s)
23.00 Tipic feminin (I) (come

die, SUA, 2001)

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

Dezastru în larg
17.00 Câmpuri de bătălie.

Trupele poloneze libere 

ț 18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 John Wilson și un safari 

cu undița, Canada
19.00 Tehnologie extremă.
20.00 Diagnostic necunoscut 

Riscuri toxice
21.00 Mașini de viteză. Bent

ley contra Mercedes
22.00 Revelații industriale. 

Suediei.
2230 Asasinate celebre



• Penalizări mai mari. ANAF a depus un 
amendament la Codul de procedură fiscală 
prin care se intenționează majorarea 
penalităților și dobânzilor de întârziere la 
plata datoriilor bugetare. Se intenționează ca 
dobânda să fie mai mare decât cea bancară. 
(C.P.)

• CEC. Angajații CEC sunt la un pas de 
grevă, după ce discuțiile purtate cu condu
cerea de la București nu au ajuns la nici un 
rezultat. Divergențele dintre cele două părți 
au apărut în urma refuzului administrației de 
a acorda creșterile salariale solicitate de 
sindicaliști, dar și de a reduce numărul de

\ disponibilizați de la 1.500 la 1.000. (I.J.)

II | Lîn muni- 
mIII H Petroșani, M S anticaria-~ fitul 
w «funcțio- UBgHBnează pe 
fcfSjl tarabele 
HHiy !ntiuse pe HTj j( trotuare, în schlm- 
I^AU-j bul unor sume re- lativ modice, cei intere- “ sați își. pot procu- 
Wl? * ra unele 
*^^0 cărtL 
AAUȚ5 (Foto: Ina

. Jurcone!

' % 1 J
•-4 > '

r i' I

* >> JLj—rs:

Denominarea... la bancomate

CNH-ul se... „curăța"Petroșani (I.J.) - EM Livezeni și fosta mină Dâlja intră în procesul de ecologizare, anunță Primăria Petroșani. Astfel, cele două foste mine vor fi transformate în cel mai scurt timp în parcuri industriale. „La fosta mină Dălja a început deja procesul de ecologizare urmând ca terenul să fie adus la stadiul în care să poată fi utilizat într-un alt scop de posibilii investitori. Am creat acolo 150 de locuri de muncă, ceea ce este benefic pentru șomerii din Vale. Mai rămâne ca la finalizarea lucrării doar să apară investitorii”, precizează Carol Schreter, primarul municipiului Petroșani.
Investitori italieniPentru puținele clădiri rămase în picioare există cerere de la câțiva investitori italieni care vor să producă confecții. La firul ierbii va fi adusă și Preparația Livezeni care dispune de 12 ha de teren. Aici, mai spune Schreter, se vor investi peste 100 miliarde de lei și se vor crea în jur de 100 de locuri de muncă temporare.

Petru Mate este until dintre păstrătorii tradițiilor populare hune- dorene. îmnrăcat în costum popular, acesta își dovedește măiestria în cântatul la fluier. (Foto: Traian Mânu)

■ Introducerea leului 
nou va determina 
întreruperea funcțio
nării bancomatelor.
Clara Păs
clara^)M*hrfofmiDMflajvDeva ■ Posesorilor de cârduri le recomandăm să-și ridice numerar suficient pentru că în perioada 30 iunie - 1 iulie bancomatele nu vor funcționa. Clienții băncilor nu vor putea folosi cârdurile nici pentru a retrage bani de la bancomate, nici pentru a .achita facturi la ATM-uri. în perioada respectivă cârdurile emise de băncile românești nu vor putea fi folosite nici în
Tarifele ariiitecților

Deva (C.P.) - Grila de tarife pe care arhitecții le percep în schimbul serviciilor de proiectare este structurată în funcție de complexitatea lucrării și valoarea investiției, în prima categorie se înscriu construcțiile ce nu se ridică la rang de clădire, pentru care arhitectul poate percepe între 2.000 euro - în cazul unei investiții în valoare totală de 40.000 euro - și 839.680 euro - când valoarea investiției din această clasă depășește 10 miL euro.în cea de-a doua categorie sunt incluse lucrările ceva mai complexe, pentru proiectarea cărora arhitectul poate percepe tarife cuprinse
Maxi-taxi speculează grevavalutar BNR - 22 iunie 2005

1 dolar 29.935 lei

1 euro 36.163 lei

1 liră 54.393 lei

1 gr. aur 417.531 lei

Societatea Preț Variație |
închidere {lel/acg(%)

1. SNPPETROM 4030 -0,25
2. SF1 BWAT<HȘANA 12900 0
3. TLV 7700 +1,99
4. BRD oprit
5. IMPACT 3970 -1,12
6. AZOMUREȘ 2200 -3,93
7. AMBIOTCEIAȘI 6700 -0,74
8. ROMPETROu 

RAHNARE(RRC)
770 -0,13

9. HABER 4300 +7,5
10. BCCARPAÎ1CA 4650 -1,06
11. DECEBAl 105 +2,9
Rubrică realizate de SVM IFB FINWEST SA DEVA.
b-dul Decebal, N. R, parte (lângă QUASAR), lei.: 221277.

■ Autobuzele și micro
buzele aparținând fir
melor private circulă 
mai des.
Ina Jurcone
iMjiirconegin1ornimedla.roDeva - Firmele private de transport persoane și-au triplat câștigurile în urma grevei angajaților CFR. Nu numai că au mărit prețul biletelor de călătorie, dar și- au modificat graficul de deplasare de până la cinci ori pe rutele cele mai circulate. Spre exemplu, un drum către București de la Deva poate costa de la 360.000 lei la 400.000 lei, preț care în urmă cu câteva zile era cu până la 70.000 de lei mai mic, iar microbuzele pleacă din oră în

Evitați COZile la bancomate! (Foto: Traian Mânu)străinătate. Orarul întreruperilor este diferit de la o bancă la alta și urmează a fi comunicat cu exactitate în zilele care urmează. Această sistare a serviciilor se impune ca urmare a necesității adaptării sistemului infor
între 2.500 euro și 1,04 mii. euro. Următoarele 2 clase cuprind clădirile cu grade de complexitate mai mari, între care se numără termocentrale, uzine, bănci, centre medicale. Astfel de lucrări se proiectează in schimbul unor onorarii cuprinse între 3.000 și 1,4 mii euro. Cea mai pretențioasă clasă cuprinde obiectivele culturale de excepție și unele clădiri complexe din sistemul sanitar. Aici se întâlnesc și cele mai mari onorarii, care pot fi cuprinse între 4.000 euro (când valoarea totală a investiției e mai mică de 40.000 euro) și 1,67 mii. euro (când investiția depășește 10 mii. euro).

oră. Nu același lucru se întâmplă cu transportatorii de pe rutele mai intens circulate.Drumul Deva - Petroșani cos-tă la fel, 100.000 lei. însă, conform cerințelor, s-a mărit numărul de curse pe zi de la 

Autobuzul din nou la mare căutare

matic la tot ceea ce presupune procesul de deno- minare.
Primim lei noi?Unii posesori de cârduri ar putea avea șansa de a intra în posesia noilor bancnote chiar 

patru la șase. Ruta Deva - Brad se păstrează in aceleași limite, aceasta pentru faptul că pe această rută nu mai circulă de ani buni nici un fel de tren. în limite normale se păstrează și ruta Deva - Orăștie și retur. 

din data de 1 iulie, când bancomatele vor fi puse în funcțiune. Nu toate vor fi însă alimentate cu lei noi chiar din prima zi a procesului de denominare, bancomatele eliberând și vechile bancnote. Reprezentanții BCR și BRD au anunțat deja că vor alimenta din prima zi a lunii iulie bancomatele cu lei „grei”, iar aparatele au fost în așa fel distribuite încât în fiecare județ să existe câteva astfel de ATM-uri.Aparatele vor avea doar câteva dintre noile bancnote - cele mai frecvente vor fi cele de 10 și 50 de lei noi, urmând ca până la mijlocul anului viitor, toate bancomatele să elibereze doar lei noi.

f

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (0.159)409.222 
0723-354.991 a
Str. Primăriei \r.26 V

ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti: 

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

Distribuitor computere 
second-hand
produse noi

E-mail: calculatoarefdTdslink.ro
RECLAMĂ

iMjiirconegin1ornimedla.ro
calculatoarefdTdslink.ro


• Distrugere. Patru persoane din Petroșani, 
fără ocupație, fără antecedente penale, au 
fost depistate de polițiști și lucrători ai Tele
viziunii prin Cablu „Astral" Petroșani branșa
te ilegal la televiziunea prin cablu. Ele sunt 
cercetate în stare de libertate pentru 
săvârșirea infracțiunii de distrugere. (M.T.)

• Furt din tren. Constantin S., 20 de ani, 
din județul Brașov, fără ocupație, cu ante
cedente penale, a fost prins de polițiști, 
după ce a furat de la o persoană un gea
mantan și un mobil, în timp ce călătorea cu 
trenul pe ruta București - Curtici, în apro
piere de Stația C.F. Arad. Bărbatul este cer
cetat în libertate pentru furt calificat. (M.T.)

Dubla cetățenie 
mai așteaptă

(foto EPA)

■ Un interviu realizat 
cu președintele Repu
blicii Ungare, Madl Fe- 
rencz încă în exercițiu.

F.U.: Acest subiect va 
avea suport prin voință 
politică?MF: în momentul de față, în elita politică aflată la putere, să spunem în coaliție, deocamdată nu există așa ceva, dar în opoziție și probabil în marea majoritatea societății există a- Madl Ferencz, președintele încă în exercițiu al Ungariei ceastă voință și probabil într-un final acest lucru va transforma subiectul într-o chestiune de actualitate.

Satu Mare - Mâdl Ferenc, președintele Ungariei, aflat într-o vizită privată la Satu Mare, a răspuns întrebărilor colegilor noștri de la ziarul Friss Ujsag, care face parte din trustul de presă Inform- media, alături de Cuvântul liber.

Zisa proverbului ăluia de te-ndeamnă să faci „numa' ce zice popa" s-a cam dus și ea pe apa sâmbetei. Ca să nu zic pe pustie! Păi, cum să mai iei în serios cuvântul Dorri- nului ieșit pe gura unui guru mai ortodox decât Preafericitul? Vajnicele timpuri medievale, când preoți analfabeți ardeau pe rug și răstigneau pe cruci după bunul plac al minții lor înguste, iacătă că s-au întors. Și se mai miră unii Că nu prea mai suntem duși pe la biserică! Norocul, nostru, că altfel să vezi exorcizări și ritualuri păgâne prezentate estetic de-un popă dement...
I a câți draci au în ei oamenii civilizațiLdin zilele noastre, mă îndoiesc că ar mai scăpa vreun românaș de crucile caudine ale popilor porniți să izbăvească cu forța națiunea cea de păcate prea plină. Pentru început, ne- or băga pe toți în subsolurile blocurilor (că de unde, păcatele mele, atâtea beciuri prin mănăstiri cât puhoi de „posedați", există?). Din păcate pentru ei, nu ne pot ține pe-acolo fără apă și mâncare, că mai toate-s inundate și aprovizionate din belșug cu chițcani dolofani. Apoi s or pun^ pe lășjjgnit și îndesat la călușe eu pumnii', în ^ț&lașilor posesori de ârăcușori Isterici. Ș ce-o mai avea de mun- jit! Câtă tradă *»> stele lor brațe prea slabe ! pentru o mrspa,țe atât de mare! Da' dacă n-or > să găsească cumva kebq mașină de răstignit în serie, nu-i vad a»1bine, că-i prinde ziua judecății de Ano! .și le-o ia Dumnezeu înainte 5n bătălia eu izgoniter neciiratului!

...... .................---------------------------------------------------------- — — -

FRISS UJSAG: Domnule 
președinte, când le va fi mai 
ușor maghiarilor de peste 
granite să obțină cetățenia 
maghiară?

Madl Ferenc: Legea care ușurează călătoriile în Ungaria și obținerea cetățeniei maghiare a luat deja ființă. Președintele a semnat-o și va apărea și în Monitorul Oficial al Ungariei.Această lege aduce facilități cum ar fi, de exemplu, faptul că nu există perioadă de
Ferenc

Din 4 august 2000 este președinte al 
Republicii Ungare

Data nașterii: 29 ianuarie 1931

Studii: 1955 - absolvent al Universității 

de Științe din Budapesta

1961-1963 - urmează cursuri ale Uni

versității din Strasbourg 1-c- 1 ‘

1993 - membru al Academiei Maghiare 

de Științe

Nemulțumire pe Călugăreni
Deva (D.I.) - Lucreția Bretoi, care locuiește pe strada Călugăreni din. Deva, ne-a sesizat faptul că la începutul săptămânii trecute o echipă de muncitori de la Direcția Județeană de Drumuri a executat unele lucrări de decapare a asfaltului pe anumite porțiuni din stradă, primind asigurări că gropile din asfalt vor fi astupate a doua zi, lucru care însă nu s-a întâmplat. Am luat legătura cu directorul comercial al DJD, Petre Gureteanu, care ne-a declarat că „în zonă urmează să turnăm un covor asfaltic, la cererea Primăriei. Din păcate, în aceste zile am fost extrem de aglomerați cu lucrările și de aceea nu am putut continua pe strada Călugăreni, dar o să reluăm asfaltarea în cel mai scurt timp”.

Pe strada Călugăreni gropile sunt "la modă"

Prefectura Județului Hunedoara:
Dezsi Attila, secretar general începând eu ora ' .00

Consiliul Județean Hunedoara:_____________ ______
Mircea Moloț, președinte 09 00-12.00

PrimăriaMuirtdpiutai Deva:_________________
MirciaMuntean, primar 09.00-12.DO

Examen la 
matematică

Deva (R.I.) - După ce s-au prezentat în număr foarte mare (peste 98%) la prima probă, elevii de clasa a VIII- a susțin astăzi cea de a doua probă a testelor naționale, matematica. Joi este programată ultima probă, la alegere între istorie și geografie. „Cei mai mulți dintre candidați au optat pentru geografie - 3520, în timp ce la istorie s-au înscris 2101”, precizează inspectorul Valeria Boța. „Rezultatele vor fi anunțate duminică, 26 iunie, între orele 12-16. Până acum corectarea merge foarte bine, lucrările fiind într-un număr acceptabil față de numărul profesorilor corectori”.
Controale în 
Retezat

Deva (S.B.) - Compartimentul Pază de la Administrația Parcului Național Retezat și un grup de jandarmi montani de la Jandarmeria Petroșani încep acțiunile de verificare în Retezat. Se verifică dacă este încălcat Regulamentul PNR și dacă există și se respectă contractele de pășunat. Pentru a nu se degrada pajiștile, în Retezat pot să-și ducă oile la păscut doar satele care au în proprietate terenuri în Retezat. Regulamentul PNR stabilește cine, unde, cum are voie să folosească pășunile. Primăriile încheie contractele de pășunat care trebuie să poarte avizul APNR.

așteptare de un an, precum și posibilitatea obținerii vizei naționale, adică a vizei pe perioadă lungă, precum și alte facilități.Despre dubla cetățenie nu se vorbește în această lege, acest lucru se va discuta mai încolo, dar sperăm că mai devreme sau mai târziu va ajunge și acest subiect pe ordinea de zi.

Eu sper în acest lucru. Dar în același timp, după aderarea României, ambele state vor fi membre ale Uniunii, hotarele practic se vor anula, deci vom fi măi aproape de unirea celor de o nație, chiar și fără modificarea hotarelor.
F.U.: Oare noul președinte 

va încuraja acest lucru?
MF: Presupun că da. în această pt-ivință’încă'nu a manent Maghiar va și lua o făcut declarații, dar: va sosi poziție în această problemă, vremea când va trebui să ia o poziție. Dacă în toamnă se va reuni Consiliul Permanent Maghiar (for consultativ din care fac parte partidele din parlamentul Ungariei și orga- F.U.: Domnule președinte, 

vă mulțumim pentru 
răspunsuri!

m/ renunța 
se vor îndi

Tu 51 familia ta aveți vise mori șt planuri ambițioase ele dus pAnă la cantft. Vestea bună este că cel puțin o parte din ele 

vi se pol incMplim mai repede dectt va așteptați. Soiu[>a este creditul pnntnj nevoi personele CREDINSTANT • uană ia 

'jOUO euio fără girant • fără asigurare de vială • dotiăndă foaite

www.unicredit.ro UlUCJSClIt 1x0(113(113
Banca adaptabilă

(RECLAMĂ)

nizațiile maghiarilor din afara Ungariei), este posibil ca acest subiect să fie trecut pe ordinea de zi. Deocamdată nu cred că Guvernul ar trece acest subiect pe ordinea sa de zi. însă în Consiliul Permanent Maghiar, reprezentanții maghiarilor de peste hotare vor forța probabil acest lucru cu această ocazie. Asta nu înseamnă că Consiliul Per- 
însă forțele se mișcă în această direcție.

http://www.unicredit.ro


Locul doi la popice

• Calificare. începând cu anul competițio- 
nal 2005-2006, AJF Hunedoara nu va mai 
accepta echipe de fotbal care nu au antre
nori și instructori sportivi calificați. Doru 
Toma, secretarul AJF, a precizat că acest 
lucru e necesar, întrucât conducerile aso
ciațiilor trebuie să se implice în selecționarea 
antrenorilor și instructorilor. (V.N.)

• Memorial. în perioada 24-26 iunie a.c., 
la baza sportivă „Constructorul" de la Cinciș 
se va desfășura Memorialul „Ion Drăgoi" la 
caiac - canoe. Manifestarea este organizată 
de Clubul „Constructorul", în colaborare cu 
DSJ Hunedoara. (V.N.)

*
-J

 

Medaliați de șapte ani
Deva (V.N.) - Singurul club din județ afiliat la Federația Română de Culturism și Fitness este CS Body Gym Deva. Compo- nenții clubului sunt seniori și juniori, din care doi seniori sunt cuprinși în lotul național. în ultimii 7 ani, nu a existat an in care sportivii deveni să nu se întoarcă cu medalii de la competițiile naționale și internaționale. Printre cele mai notabile rezultate putem aminti: loan Orian - vice- campion european și finalist la campionatul mondial, ceea ce înseamnă situarea între primii șase în lume. Petrișor Popa a fost de 6 ori campion național și o dată semifi- nalist la campionatul european, la perechi. De puțină vreme s-a încheiat și concursul internațional de culturism „Hercule” de la Oradea, unde au participat sportivi din șase țări și unde devenii au câștigat o medalie de argint. Antrenorul Valentin Guță spune că fără sprijinul sponsorilor George Frîntu și Liviu Almășan, precum și al autorităților locale și județene, nu ar fi fost posibilă obținerea unor asemenea performanțe.

■ La perechi, popicarii 
hunedoreni au câștigat 
ieri un loc II la Campi
onatele Naționale.

Galați (V.N.) - La Galati se desfășoară Campionatul Național de Popice Cădeți, individual și perechi. în urma tragerii la sorți privind intrarea în concurs, de la CS Siderurgica au intrat ieri: Bogdan Tomulescu - Ștefan Juglea și Flavius Banga - Paul Rohotin. între cele 16 perechi participante, cele două din județul Hunedoara au fost favorite, întrucât sunt componente ale echipei campioane naționale.
Vicemapioni naționaliDupă terminarea concursului am discutat cu antrenorul Iulian Gherghel, care ne-a declarat: „Ne-am așteptat la
Stadionul nu trebuie confundat cu maidanul
■ Peste 600 de car
tonașe acumulate de 
jucătorii Diviziei D într- 
un an competițional.

Valentin Neagu
valentin.neagu0informmedia.roDeva - Unul dintre criteriile care reflectă în cea mai mare măsură felul în care se desfășoară un campionat de fotbal, indiferent la ce nivel, este și cel al disciplinei (ori al indisciplinei). Pe term acestea se reflectă, după cuttf toată lumea știe, în numărul de cartonașe galbene și roșii pe care echipele le acumulează pe durata unui an competițional. O asemenea situație, chiar un clasament al cartonașelor primite de

Popicarii hunedoreni la antrenament (Foto: Traian Mânu)mai mult, dar ținând cont de condițiile în care a avut loc concursul, spunem că este bine. „Mai concret este vorba de faptul că una din perechile hunedorene: Bogdan Tomulescu - Ștefan Juglea a ocupat locul II, deci este vice- campioană națională, iar cealaltă locul IV. Ne referim la perechea Flavius Banga - Paul Rohotin. Iată și puncta
echipele din Divizia D, în anul competițional 2004-2005, ne-a fost pus la dispoziție de Sectorul competiții al Asociației Județene de Fotbal.
Lidera indisciplineiDin acesta reiese faptul că cea mai disciplinată echipă a fost în acest an Gloria Geoa- giu, care a acumulat 32 de cartonașe galbene și două roșii. Suma totală plătită pentru acest lucru a fost de 5,2 milioane de lei. Cea mai indisciplinată s-a dovedit a fi Minerul Bărbăteni. Jucătorii acestei echipe au primit în perioada amintită nu mai puțin de 58 de cartonașe, 53 galbene și cinci roșii. Să mai menționăm în context că singura echipă care nu a primit cartonașe roșii a fost Minerul 

jele obținute: Tomulescu - 538 p, Juglea - 520 p, total - 1058 p; Banga - 521 p, Rohotin - 515p, total- 1036 p. Iulian Gherghel ne-a mai precizat că astăzi au loc alte două probe de la care se așteaptă rezultate foarte bune din partea popicarilor hunedoreni. Este vorba de individual simplu, probă în care se pornește de la 0, și individual combinat.

Fază de cartonaș galben?Aninoasa, iar cele mai multe, nouă, au fost acordate Victoriei Călan.
Ce fac antrenorii ?în total, jucătorii celor 13 echipe ale Diviziei D au primit nu mal puțin de 625 de

Steaua, cap 
de serieNyon (C.M.) - Campioana României, Steaua București, va fi cap de serie la tragerea la sorți a turului doi preliminar al Ligii Campionilor, care va avea loc vineri, la ora 13.00, la sediul UEFA de la Nyon. Steaua e într-o companie selectă, întrucât ceilalți capi de seriE sunt: Celtic Glasgow, Anderlecht Bruxelles, Dinamo Kiev, Lokomotiv Moscova, Partizan Belgrad, Maccabi Haifa, Brondby IF Copenhaga, Rapid Viena, ȚSKA Sofia, Debrecen (Ungaria), Trabzonspor (Turcia) și Valerenga IF (Norvegia).Meciurile turului doi preliminar șe vor disputa pe 26/27 iulie - turul și 2/3 august y returul.

cartonașe, 576 galbene și 49 roșii. Acest lucru înseamnă că indisciplina din teren se menține cam la același nivel de anul trecut, când a fost apreciată total necorespunzătoare.Pentru acestea, echipele au trebuit să plăteașcă aproape 100.000.000 de lei! Câte nu se puteau face cu acești bani! Așa se întâmplă însă când stadionul este confundat cu maidanul.în legătură cu această stare de lucruri, Doru Toma, se cretarul AJF Hunedoara, ne- a precizat că pentru viitor „trebuie să existe o muncă de educație mai accentuată la nivel de asociații și cluburi, unde să se implice mai mult antrenorii și instructorii sportivi.”
Marșul factorilor poștali

Vata de Jos (V.N.) - La Vata de Jos s-a desfășurat recent etapa regională a Marșului Factorilor Poștali. La competiție au participat câștigătorii primelor trei locuri din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș Severin, județe aflate în componența Direcției Regionale de Poștă Timișoara. Câștigătorii din acest an simt: feminin - locul I, Ileana Varga, Oficiul Poștal Lupeni; locul II, Doina Surd, Oficiul Poștal Petroșani 1; locul III, Claudia Oharij, Oficiul Poștal Lupeni. La masculin, locul I a fost ocupat de Pavel Ienășescu, Oficiul Poștal Lipova OPRM; locul II, Petru Cic, Oficiul Poștal Hațeg, iar locul al Ill-lea, Tuscarora Neagoe, Oficiul Poștal Oțelu Roșu.
Organizator: Poșta RomânăMarșul Factorilor Poștali este o competiție profesional - sportivă organizată de Compania Națională Poșta Română și a ajuns la cea de-a 29-a ediție.Câștigătorii concursului regional vor participa la faza națională, care va avea loc la Galați, în perioada 23 - 25 iunie a.c.

Hunedorenii, ași la tenis
Hunedoara (C.M.) - Ediția din acest an a Cupei Constructorul la tenis de câmp ale cărei finale s-au încheiat luni la Hunedoara a fost una dintre cele mai reușite, hunedorenii obținând rezultate notabile. Chiar dacă cele mai talentate sportive de la Constructorul au absentat, pentru că se aflau la un turneu în Italia, băieții de la clubul gazdă și de la CS Alpa Deva au avut o comportare remarcabilă, fiind prezenți în toate cele cinci finale de la masculin. Performanța e cu atât mai valoroasă cu cât la startul turneului s-au aflat peste 70 de sportivi de la cluburi cu tradiție precum: Metalul Târ- goviște, Dinamo București, Dinamo Brașov, Voința Oradea, TCA Timișoara, CSS Media, CSS Șoimii Sibiu, Constructorul Alba Iulia etc.

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

2a269 Ici (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual &

Feminin

10 ani: Andreea Păcurarii 
(Dinamo Brașov)
12 ani: Ioana Poșircă (Metalul 

Tîrgoviște)

14 ani: Andreea Nisipeanu (Me
talul Tîrgoviște)
Masculin

10 ani: Bogdan Borza (Con

structorul Hd.)
12 ani: Ovidiu Codori (Alpa 

Deva)
14 ani:

1. Sergiu Găinaru (Oradea)

2. Andrei Dumitrescu (Construc
torul Hd.)
3. Alexandru Giurcă (Construc
torul Hd.)

16 ani: Andrei Crișan (Construc

torul Hd.)
18 ani:
1. Ion Popescu (Constructorul 

Alba)
2. Vlad Sângu (Constructorul 

Hunedoara)

Tenismenii hunedoreni au strălucit la Hunedoara

Economisește cu abonamentul
5

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI?

1.920 lei (0,19 lei noi)

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

cel mai complet supliment 
de televiziune.

Abonamente
1 lună
3 luni

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.166 lei (0 21 lei noii

Sc. Ap. _____Localitatea A
AlRiO Bi

NumelePrenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul
Strada

valentin.neagu0informmedia.ro


miercuri, zz iunie zuuo
Vând ap. 1 cameră (01)

• cameră cămin în Slmerla, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• earned cămin, Hunedoara, etaj Intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mil. lei, neg. 
Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• cameră cămin, în Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet, preț 100 mil. lei. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
•zona Dada, ocupațilă Imediat, preț 480 mii. lei, 
neg., tel. 219470. (Multlprlma)
® 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)
e zonă ultracentrală, dec., balcon, .^abll, 
instalații sanitare și electrice noi, apofhStre, gaz
■ 2 focuri, repartitoare, preț 870 mil. lei, neg., tel. 
231212,0740/013971. (Garant-Consultlng)
• zona Dada, balcon, repartitoare, apometre, et. 
intermediar, preț 550 mil. lei, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant-Consultlng)
e zona Mărăști, parter, contorizărl, confort 1, 
preț 800 mii. lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant- 

Consulting)
• zona B<L Decebal, bl.15, confort 1, dec., 
bucătărie șl baie faianțate, apometre, reparti
toare, ocupabilă Imediat, tel. 0741/154401, 
227542. (Garant-Consultlng)
• zona KogăHcoanu, bucătărie, bale, balcon, et 
intermediar, tel. 0741/154401,227542. (Garant-. 
Consulting)
• zona Dada, contorizărl, parchet dublă, etaj 
Intermediar, fără amenalărl, preț 550 mii. lei neg. 
Tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Goldu, etaj Intermediar, decomandată, 
ST. 52 mp, bloc de cărămidă, contorizărl, super 
amenajată, parchet nou, gresie, faianță, rlglps, 
spoturi, bar la bucătărie șl living, preț 880 mil. iei 
neg., 0745/3025200,0723/251498. (Fiesta Nota)
• zona Goldu, etaj 3, decomandată, ST. 48 mp, 
amenajări șl modificări deosebite, parchet 
laminat gresie, faianță, spoturi, rlglps, preț 880 
mii. lei negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200.  
(Fiesta Nora)
• zona ștrand, etaj intermediar, semldeco- 
mandată, balcon închis, contorizărl, parchet, 
gresie, faianță ocupabilă chiar astăzi, preț 530 
mil. lei negociabil tel. 0745/302200,0788/165703. 
(fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandată balcon, apo
metre, gaz 2 focuri, repartitoare căldură 
parchet ocupabilă astăzi, preț 770 mil. lei neg., 
tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă Ime
diat 650 m II .lei. 235208,0721/985256. (RoCan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1,' 
ocupabilă Imediat preț 485 mil. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contor!- 
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Măritată dec, mobilată balcon închis, et.
1,700 mii. lei. Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 
3000)
• zona Măritați, vedere la stradă liberă 550 mit 
Iei, neg. Tel.235208,0724/620358 (Rocan 3000)

• decomandata, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)
a ofertă excepțlonalăl Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
Instalații sanitare noi, contorizărl complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
• Deva, cartier Dada, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• semldec, parchet faianță gresie, contorizărl, 
zona Gojdu, preț 490 mil. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• dec, et 40 mp, 2 băl, 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, contorizărl totale, 
mobilată utilată zona Miorița, 800 mă lei, tel. 
235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa de VIS)
• zona Kogălnlceanu, etaj 2, amenajări Inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat preț 670 rintl. lei, neg. Tel. 0723/660160, 
0745/253662. (Ag.Evrlka).
■ zona Programă et 2, decomandate^ balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizărl, ocupabilă Ime
diat Preț neg, 211587,0723/860160, (Ag.Evrika)

■ dec, etal 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, bale, AleeaRomanilor, preț 330 mii. 
lei. neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896.  
(CasaBetania)
• dec, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizărl, scară cu Interfon, Decebal.

• garsontaril 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță ' epar tfoafti parchet bale Cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Românite preț 500 
mii lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betanla)
• docomandtti *1 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie șl faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz șl boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• Mnddecomandată zona Gojdu, parchet 
gresie, faianță lavabil, gaz contorlzat apometre, 
gigacalorimetru pe scară preț 465 mil., nego
ciabil. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.EllaJ
• 2 camera, zona Dacia, gresie, faianță 
apometre, gaz contorlzat etal 3, ocupabilă 
imediat preț 520 mil. Tel. 226540.07887288818 
(Ag.Ella)
• decomandată zona Dorobanți, baldon 
construit termopan, gresie, faianță parchet 
laminat ușă metalică apometre, gaz contorlzat 
ocupabilă Imediat. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Ag.Ella)
« 2 camera plus bale, zona Dacia, etaj 2, 
apometre, gaz contorlzat, parchet etal 2, preț 
550 mii., negociabil. Tel. 228540,0722/566938. 
(Ag.Ella)
• garsonieră zona Dacia, dec., modificări, 
gresie, faianță contorizări, ST 30 mp, preț 470 
mii. lei, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă bună balcon, parchet lamelor, apo
metre, gresie, faianță mobilă bucătărie, preț 620 
mii. lei, tel. 0721/055313. (Prima-ln vest)
• zona Decebal, etaj i, contorizărl, amenalată 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• Micro ă Hunedoara, etal 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mil. lei. 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742x302488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• MmdMtă zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mil. lei, neg. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/302488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• zona Union, et. 4, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
o zona parc Gambrlnus. amenajată convector 
+boiler, preț 360 mil. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zoMHadra,et9,convector+boller,preț320 
mil. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Dunărea, etaj 4, Izolat 
azbociment apometre, gresie, faianță ușă nouă 
jaluzele exterioare, preț 320 mil. lei, neg. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Parâng, convector, lavabil, 
gresie, preț 250 mil, lei, neg. Tel. 0724/379377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• eta| 2, zonă Dunărea, 480 milioane, neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• in DM, zonă bună de preferința etaj inter
mediar sl cu balcon, Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• urgent In zonele Dacia, Avram lancu, Mă- 
răștlul Nou, tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• urgent dec, zonă centrală plata pe loc, tel. 
0740/126029. (Prima-Invest)

Vând ap. 2 camere (03)
• zona NUcmcu, sdec., gresie, faianță balcon 
închis, 54 mp, preț 850 mil. lei, neg., tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona Gojdu, dec., balcon închis, contorizărl, et 
1, parchet, 50 mp, Interfon, preț 870 mil. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, parchet, gresie, faianță 
centrală termică nouă balcon, preț 740 mil. lei, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, dec., contorizărl, parchet 
gresie, faianță balcon închis cu termopan, et 2, 
preț 800 mii. lei, neg., tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• urgent dec, zona 2amflrescu, et. 1,54 mp, 
parchet complet contorlzat preț B50 mil. lei, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• urna Banca Transilvania, ușă metalică 
parchet lamelar, gresie, faianță preț 650 mil. lei, 
neg., tel. 0721/815781. (Prima -Invest)

' •urgentNmp.centralătermlcănouăparchet 
gresie, faianță modeme, balcon, preț 750 mii. lei, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zonă bună sdec., 50 mp, contorizărl, et. 2, 
amenajat occidental, preț 860 mil. lei, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Taior, 40 mp, etal Intermediar, bucătărie 
modificată Instalații sanitare noi, Instalație elec
trică nouă preț 730 mil. lei, neg., tel. 219470. 
(Multlprlma)
• zonă centrală balcon închis, gresie, faianță 
parchet, două focuri gaz, etal Intermediar, preț 
650 mil. lei, neg., tel. 219470. (Multlprlma)
• zona Dada, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet, gaz doua focuri, preț 610 mil. lei, neg., 
tel. 219470. (Multlprlma)
• zona Dadă et. 3,2 holuri, gresie, parchet 
laminat liber, 640 mil. lei, tel. 206003. (Mlmason)
• zona Pofida municipiului, et 2, sdec., neame- 
najat preț 950 mil. lei, neg., tel. 0745/159608, 
206001 (Mimason)
• mm bdul 1 Decembrie, cu vedere în spate, 
liber, fără îmbunătățiri, preț 990 mil. lei, tel. 
0745/640725. (Mlmason)
• zona BHIa, dec., et. 2, 52 mp, stare bună 
contorizări, beci, preț 13 mid. lei, neg., tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)
• zona Astoria, sdec., parter, neamenalat preț 
650 mil. lei, neg., tel. 0740/173103, 230324. 
(Mlmason)
• zonaALArmatei.superamenajat complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandă, modernă Oca
ziei 785 mil. lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă contorizărl, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mil., neg. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Tralan, parchet 
modificat contorizărl, preț 900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208,0721/744514 (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etal 1, 
parchet, balcon, ocupabll Imediat preț 28.000 
euro, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Micro 15, etaj Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona H> Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 
milioane lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat, preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona AL Teilor, amenajări, centrală termică 
pereți exteriori Izolați, preț 650 mil. lei, tel. 
2|<8,07|QA13971. (Garant-Consultlng)

nm QMtovina, semldec, contorizărl, ocu- 
; . areț 640 mil. lei, tel. 224296,
0788/361782. (Garant-Consultlng)
• zona L Creangă dec., contorizări. fără îmbu
nătățiri, etal bun. preț 1.100 mid. lei, tel. 224298 
0788/361782. (Garant-Consultlng)
• zona L Manlu, dec, balcon, apometre, et 2/4 
preț 12 mid. lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant- 
Consultlng)
• zona Bd. Bălcescu, et Intermediar, semldec.. 
gresie, faianță, centrală termică parchet balcon 
închis, preț 740 mil. lei. tel. 221712,0724/305661. 
(Garant-Consultlng)
• Dada.2 holuri, parchet faianță, ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/788578. (Agenția 
Imobiliară Nr. 1)
• Zamfirescu, decomandate, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• decomandate. IMng, bucătărie, superame- 
najat, parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr, 1)
• Gojdu, decomandate, et. bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg, 
Tel. 0TW497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• Aleea Criștaul semldec., et bun, foarte 
frumos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară

• otajă circuit, gresie, faianță balcon fnchls, 
contorizărl, bine întreținut, Zamfirescu, preț 980 
mil. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betanla)
• ata| 8 decomandate, contorizărl, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betanla)

• etal 8 balcon închis, contorizărl, gresie, 
faianță bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mil. lei, neg., tel. 223400,0743/103622, 
0720/387898 (Casa Betanla)
• zom Bejan, decomandate, etal 2, cu modi
ficări la bucătărie șl hol, balcon, preț 525 mil. lei 
neg., tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

• zom AL Crlșulul, semldecomandate, etai 3, cu 
mici modificări la bucătărie, balcon închis, 
gresie, faianță contorizărl, preț 630 mil. lei, neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona tmhmcu. etaj 3, apometre. oaz conto* 
rlzat apartament standard suportă modificări, 
ocupabll chiar astăzi, preț negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)

. • zom Decebal decomandate, etaj 2, vedere la 
bulevard, balcon mare, termopan, uși schim
bate, parchet laminat, gresie, faianță se dă șl 
mobilat amenajat șl modificat deosebit (pentru 
pretențioși), preț 1480 milioane lei negociabil, 
Telefoane 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zom Uzo Balcan, la stradă parchet laminat 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, 
convector, ocupabll în 24 ore, preț 525 mil. lei 
negociabil, tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zom loan Corvin, decomandate, amendat șl 
modificat stil occidental potrivit pentru 
pretențioși, termopan, parchet stejar bine 
întreținut, gresie, faianță, rigips. spoturi, 
contorizări, boxă preț 1120 mil, lei negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zom DocobaL decomandate, etal Interme
diar, modificări stil occidental, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță toate ușile noi, 
preț 1500 mil. lei, neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• decomandate,zomStraiului, etaj Intermediar, 
fără mari îmbunătățiri, merită văzut, preț 360 
mii., ușor amenajat. Tel. 228540, 0788/299904 
(Ag.Ella)
• somHecomandite, etal 2, balcon închis, mare, 
contorizărl, parchet zugrăvit proaspăt ocupabll 
Imediat preț 800 mii. Tel. 228540,0788/299904 
(Ag.Ella)
• foarte urfient semldecomandate, zona 
Impărataul Tralan, gresie, faianță parchet,

S
in lavabil, bucătărie modificată preț890 
loclabll. Tel. 0788/299904. (Ag.EI la)

parchet gresie, faianță termopan la dormitori 

proaspăt zugrăvit, contorlzat complet, preț 750 
mil. Tel. 228540,0722/566938 (Ag.Ella)
• decomandate, convector, zona Minerului, gaz 
contorlzat, 3 focuri, apometre, balcon închis, 
gresie, faianță convector, ușă lemn masiv, preț 
800 mil. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.Ella)
• decomandate, zom I. Corvln, bucătărie cu 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet forme rlglps cu spoturi, 
supermodern, boxă parțial modificat preț 1,160 
mid., negociabil. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Ag.Ella)
• decomandate, zom Neptun, etaj 3, apometre, 
gresie, faianță balcon închis, zugrăvit în lavabil, 
preț 1,150 mid., negociabil, Tel. 228540, 
0788/888818 (Ag.EI la)
• somNecomneSete, zom bulevard, 
contorizări, parchet etaj 2, preț 1,050 mid, nego
ciabil. Tel, 228540,0722/566938 (Ag.Ella)
• decomandata, gaz contorlzat apometre, fără 
mari îmbunătățiri, zona Gojdu, etaj intermediar, 
preț 750 mil. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.Ella)

• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3, 2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 miliarde 
lei, neg. Telefon 0723/660160. (Ag.Evrlka)
• zom Dorobanți et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc, se vinde complet 
mobilat șl utilat de ultimă oră preț neg. Tel. 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zom AL Streiului, etal intermediar, decoman
date, contorizărl, ocupabll in timp scurt preț 450 
mil. lei. Tel. 0723/660160. (Ag, Evrika)
• 2 ap, cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț neg., ocupabile Imediat Preț neg. Tel. 
211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• uqont, stal 2, zona Liliacului, gresietfaianță 
moderne, balcon închis, contorizărl. preț 1.15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• somldocomandatA bucătărie modificată 
contorizări totale, zona împăratul Traian, preț
900 mii. lei, neg., 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, 
contorizărl, 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 
amenalat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, eL intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizărl, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zom L Manlu, etaj Intermediar, amenajat 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită preț 1,2 mid. lei, neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)
• zom Bălcescu, etaj Intermediar, centrală. 
termică gresie, faianță parchet merită văzut, 
preț 770 mii. lei, neg. Tel. 0745/666447. (Rubln's 
Home)
• zom Liliacului decomandate, amenajat 
recent, contorizărl parchet, ocupabll Imediat, 
preț 1,030 mid. lei. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• zom Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă Merită văzutl Preț 660 mil. lei, neg. 
Tel. 0745/666447. (Rubln's Home)
• zom ROgăNceanu,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, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• ultracontraL vedere la Cetate, modificat ST 65 
mp, 2 balcoane, parchet nou, merită văzut, etal 
intermediar, preț 1,250 mid, neg. Tel. 
0745/666447,0727744923. (Rubln's Home)
• semldecomandate, zom împăratul Tralan, 
preț 900 milioane lei, neg, Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• decomandate, UfiacuM, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)
• supăr ofortăl Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj Interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• decomandate, etal 1,2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. Tel. 0720/869918 (Casa 
Grande)
• wmldKomanditt) contorizArig parchet, 
cărămidă zona Al. Românilor, preț 570 milioane 
lei negociabil. Tel, 0720/869918 (Casa Grande) 

Intermediar, zona Uzo Balcan, preț550 milioane 

lei negociabil. Tel. 0722/524091. (Casa Grande)
• Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

• semldecomandate, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mil. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Micros, parter înalt amenajări 
Interioare, centrală termică preț 700 milioane 
lei. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• semldecomandate, zom 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)
• semldecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mil. lei, neg. Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zom Cantină etaj Intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică instalații noi, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 0724/379.377. (Profil 
Expert Hunedoara)

faianță ușă metalică bun de privatizare, preț 

600 mil. lei, neg. Tel. 0724/379377. (Profil Expert 
Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Micro ă modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mil. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488 (TinaTerra Mia Hune
doara)
• zona gării confort 1, parter, balcon închis, 
contorizărl, preț 435 mii. lei, neg. Tel. 747798 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
neg. 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 mil. lei, neg. Tel. 747798 0742/872106, 
0742/902488 (Tina Terra Mia Hunedoara)
• zom Bucegl etaj 2, centrală 640 mil., neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom Bucegl fără îmbunătățiri, 450 mil., neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom Teatru, decomandate, centrală 800 mil. 
neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega Imobil
iare Hunedoara)
• zom Micro 6, et 1, ușă metalică 430 mii, neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom Micro 5/1, et. 1, centrală amenajat 720 
mit, neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom Artfma, et. 3, ușă nouă 620 mil. neg. Tel. 
718706, 0745/354575, (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom Odă, parter înalt, 700 mil., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• do preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon.Tel. 211587. (Ag.Evrlka)
• zom Gojdu, centru, Progresul inclusiv blo
curile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent, zonă bună plata imediat tel. 215212
• ta^'Xrîi io J,22Decem-' 

brie, Bălcescu, Avram lancu, Micro 15, tel. 
0745/302200,0723/25149» (Flesfa Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent docomandate^zona pieței,parter,vad 
comercial,Itjeal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 eOtb" neg., telefon 0726/826624. 
(Temporis/
• zom Zamflrascu, 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)
• zom Decoltai etaj 2, decomandate, hol mărit 
centrală termică, vedere în 2 părți, 2 balcoane, 
parchet, gresie, faianță preț 1450 euro nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zom Progresul etaj 2, decomandate, ame
najat și modificat stil occidental (vino să vezi), 
centrală termică tel. 0788/165703,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zom Pteță decomandate, parter înalt balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, centrală 
termică parchet stejar, preț 1280 mii. lei neg., 
urgent! Tel. 0745/302200, 0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• urgent dec, zona piața centrală centrală 
termică balcon închis, parchet, 78 mp, ocupabll 
imediat, preț 1,25 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zom piață bloc cărămidă parchet apometrer 
1,23 mid. lei, urgent, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• dec, balcon închis cu termopan, contorizări,, 
ușă metalică mobilă dormitor nouă et. 2, 
ocupabil imediat preț 1,030 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zom Dorobanți dec., 2 balcoane, 2 băi, 77 mp, 
et. 3, preț 13 mid. lei, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zom piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă tatracontrata, bloc cărămidă amenajat 
balcon del0m,blocde4etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
• zonă centrală l. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabll Imediat preț 14 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• decomandată zom Progresul’ et 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță st 80 mp, preț 15 mid. lei. 
Tel. 211587, 0723/660160, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
Interioară din stejar, gresie+faianță, ocupabil 
imediat Preț 1,45 miliarde, lei, neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (Ag.Evrika)
• zonă uttracsfitrală superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil Imediat preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• decomandată zom Minerului etaj 1, balcon 
mare, construit centrală termică gresie, faianță 
parchet Instalații sanitare noi, Calorifere noi, 
preț 1.100 mid., negociabil. Tel. 228540, 
0788/299904. (Ag.Ella)
• zom Dorobanți et. intermediar, centrală 
termică bucătărie modificată 2 balcoane, preț' 
40.000 euro, neg., tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant-Consulting)
• zom L Creangă dec., contorizări, bucătărie 
mărită gresie, faianță parchet, 2 băi, preț 43.000 
euro, neg., tel. 224296, 0788/361782. (Garant- j 
Consulting)

• zom 22 Decembrie, et intermediar, dec., 2 băl, 
2 balcoane, parchet repartitoare, preț 1,5 mid. 
lei, tel. 221712,0724/305661, (Garant-Consulting)
• zom Gojdu, parter, dec., balcon, bucătărie 
modificată gresie, faianță contorizări, parchet 
laminat, preț 37.000. euro, neg., tei. 221712, 
0724/305661. (Garant-Consultlng)
• zom Progresul bucătărie, bale, balcon, et 1, 
preț 1380 mid. Iei, tel. 227542, 07.41/154401. 
(Garant-Consultlng)

• zom prograM, gresie, taința, parenet conto
rlzat total, preț 1,500 mid. lei, neg., tel. 219470. 
(Multiprima)
• zom L L. Carâoiale; modificări interioare, 
centrală termică efimă termopan, preț 60.000 
euro, neg., tel. 2194?0.(Multlprlma)

• decomandate, contorizări, termopan, ame
najat mobilier, bucătărie lacomandă etaj inter
mediar, zona Mărăști, preț 15 mid. lek neg, tele
foane 235.019,0727/707880.0727/508610. (Casa 
de Vis) 1
• semldecomandate, gresie, faianță modificări 
interioare, modernizat, contorizări, etaj inter
mediar, zonă Gojdu, preț 15 mid. lei, neg, tele
foane 235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa 
de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băl, debara, 
contorizărl, parchet, repartitoare, zona Mlhal 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betanla) ?•
• Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică Preț 820 

mii. lei, neg. Tel.0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zonA centraiA. dac- et. 2.2 băi. 2 balcoane, 
contorizărl, preț 1/ mid. lei, tel 206003, 
0745/159573. (Mimason)
• zom Zamfirescu, dec, parter, pretabll birouri, 
sediu firmă cabinet preț 38000 euro, neg, tel. 
0745/640725. (Mlmason)
• zom Gojdu, sdec, et 1, bucătărie modificată 
parchet laminat, contorizări, preț 1,3 mid. lei. 
neg, tel. 0745/159608,215113. (Mlmason)
• zom Spitalul județean, 2 băl, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50300 eurb, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• 1 Decambrit, modificări, termopan, gresie,

a
 balcon 10 m, ST 65 m, preț 40.000 euro.
5/666447. (Rubin's Home).

• ultracentral parchetat total, baie și bucătărie 
cu gresie și faianță bine întreținut contorizări, 
preț 36.000 euro, neg. Tel, 0746/666447. (Rubin's 
Home)
• decomandate, tatracontral împăratul Tralan, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg,TeL 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)

amenajat gresie, faianță termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• etal 1, zona Dunăreă-gară ozs mii. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• eta| 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 8 modificat 550 mil .neg. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom Fabricii de Tricotaje, centrală 850 mii, 
neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798 
0742/872106,0742/902488. (T'țgjețșș 
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)
e TraniBvanldk otaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 7101^, 0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)
e Micro 8 decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mjl. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mluu VIteazta, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mkro 7, modificat din 4 camere, etaj Interme
diar, decomandate, centrală termică 525 mii. lei. 
710129,0740/146780. (StiHmobiliare Hunedoara) 
•bduL Tralan, amenajat, două balcoane 
închise, convector, preț 750 milioane lei. Tel. 
710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• Mkro 8 etaj 2, semldecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/1'46780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, zom Stadion, etaj 3, CT, faian
ță gresie, preț 880 mii. lei, neg. Tel. 0741/130.438 
(Profil Expert Hunedoara)
• semldecomandate, zom Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbuhătățiri, preț 900 mii. lei, neg. Tel. 
0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)

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

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp. boxă foarte îngrijit preț 2,300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zom Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, etal 1, centrală termică băl 2 bal
coane, pardhet gresie faianf ucăHrie modi
ficată vedere în 2 părți, zonă liniștită preț: 
52.000 euro neg., tel. 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zom Procesul decomandate, balcon închis, 
hol central 2 băi, posibilitate de modificare, 
centrală termică preț 1500 mit tei negociabil tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)

SCSOCOTSATârsu 
Mumț - Șantierul Mihăileni, 
loc. Crișcior, Str. Zaondului, 
nr. 15, organizează tdinf» 
publică pentru vănptmaa unor 
mijloace fixe, aprobate la 
casare, în zilele de 16 iunie, ■■ 
23 iunie, 30 iunie 2QQ5 ort 
IO, la sediul șantierului. '* y1' 
Informații privind li'bitap® 'și 
prețul de pornire se pot obține, 
de la sediul șantierului, telefon 
0254/617.003.

—••• (25075)

• zom Emfrwscu, garaj, gresie, faianță parchet 
centrală termică boxă preț 2,150 mid. lei. neg.» 
tel. 219470, (Multlprlma)
• In Slmeria, zona 1 Decembrie, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet, centrală termică preț 
1500 mid. lei neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zom UBacuM, decomandate, vedere pe 3 
părți, etal 2,2 băl, contorizări, preț 15 mid. lek 
neg. Tel.235208,0724/620358 (Rocan 3000) 5
• zonă contraU, l. Creangă superamenajat la 
chele, et. 2,2 băi, Ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, neg. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
• decomandate, zom Saturn, etaj 3,2 băi, 3
balcoane, centrală termică ST 100 mp, preț 1550 
rnld. Tel. 27 3722/566938. (Ag.Ella) j
• decomandate; zom Liliacului, etajl, 2 băi, z 
balcoane, gresie, faianță preț 45.000 euro. Tel, 
228540,0788/299904. (Ag.Ella)
• decomandate, zom bdul Decebal, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, parchet, preț 1,600 mid., 
negociabil. Tel. 228540.0722/566938 (Ag.Ella)
• zom bdul Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresiei 
faianță parchet ocupabil imediat preț 1,6 
miliarde lei, neg. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
■ zom MMte, amenajat centrală termică 
balcon, preț 15 mid. lei, tel. 0741/1544012,277542. 
(Garant-Consulting)
• zom bdta Decebal, et 4/7, neamenajat preț
1,6 rnld. lei. Tel. 0745/666447, 0740/232043: 
(Rubin’s Home) *
• zom Hiro zeii, colț cu Eminescu, 110 mp; 
amenajat preț35500euro, neg.TeL 0745/666447, 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zom L Creangă etaj ihtermediar, 2 bă cil
gresie șl faianță parchet centrală termică toate 
noi, amenajări interioare, bloc de cărămidă 
merită văzut -Preț 47000 euro. neg. TeL 
0745/666447. (Rubin's Home) <
• ki Dova, zonă bună de preferință cu 2 băL Tel. 
211587. (Ag. Evrika)
• zom împănata Traian, dec, cu garaj sub bloc,4 
preț 1,9 mid. lei, neg. tel. 0745/640725. (Mimason)
• zom Impăratta Traian, et 1, dec, 100 mp, 
termopan peste tot inclusiv balcon, mansardă 
preț 56.000 euro, tel. 0748/253413. (Mimason) i
• zom unitatea militară dec, et t bloc 
cărămidă 95 mp, stare bună 2 băl 2 balcoane, 
contorizărl, preț 51.000 euro, neg, tel 
0745/640725. (Mimason)
• decomandate, zom Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, neg. TeL 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).

• zonă CEC, centrală 2 balcoane. Tel. 718706, , 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Mkro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Dunărea, etaj 1, multiple îmbu
nătățiri, 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, neg. 
Tel. 0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara) ?

• oferim spre vânzare case în Deva și împre-l 
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika) .Daicoane, etaj 2, con- axxu. tvi w

il.lei,neg.Tel.747798 «în Dova, zonă ultracentrală 2 camere,-.

îurerit, toateracnitațile, anexe, curte, grădină
ST 500 mp, FS 30, preț 75.000 euro, neg. TeL 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zom 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, neg. Tel. 0745/666447 s' 
0727/744923. (Rubin's Home)
• In Dova, zona Parângului, 4 camere, gresie,1 
faianță parchet centrală termici ermopar, 
suprafață construcție 100 mp, curte de 360 mp ‘ 
preț3 mid. lei, neg. tel. 219470. (Multiprima) ij

• 3 camera în Deva P+M, bucătărie mare, par- ~ 
chel gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp,
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis) ’ i

• zonă centrata, 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)
• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, preț 110.000 
euro, neg., tel. 0788/497.618 (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zom Călugărenl 4 camere, 2 bă, 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, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 bă, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497.615 (Agenția 
imobiliară Nr. I]
• P+l, Deva, garaj, cămară bale, bucătărie, 
cameiă, beci, etaj 3 camere, băe, debara, posi
bilități manșardare, scări marmură luminator, 
SC 190 mp, grădină 1600 mp, gresie, faianță 
anexe, gaz cOritorizat, centrală termică fosă 
septică cu sistem de evacuare, preț 4 mid., nego
ciabil. Tel. 228540,0788/888818 (Ag.Ella)
• Deva, 2 corpuri. I corp 2 camere+hol, corp.2 -1 
cameră, baie, bucătărie, centrală termică nouă 
parchet; fosă septică construcție de cărămidă 
curte; grădină ST 600 mp, preț 1800 mid, nego
ciabil,Tel. 228540,0722/566938 (Ag.Ella)
• 3 camera, pretabilă pentru'activități comer
ciale, fa Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (CasaBetania)
• cm* p+l, 4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania)
• cază p+î, 6 camere, 2 bă, balcon, terasă 
garaj, construcție nouă zonă rezidențială Deva, 
preț 130000 euro, neg., tel. 0742/005228, 
0720/387898 (Casa Betania)
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• zona Chizid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
• zona centrai vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. neg. Tel. 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)
• cart. Hunedoara, zona Chizid. 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modem, 2A00 
mii. lei, neg. Tel. 0724/379377. (Profil Expert 
Hunedoara)

• 3 cerere, brtu bucătărie, hol, cămară garaj, 
pivniță curte, teren 2 ari, gresie, faianță 
parchet, încălzire ceniraiă zona Săniuhaim, preț 
2 mid. lei, neg, tel. 235319, 0727/707880, 
0727/508610. (Casa de Vis)
• earth construcție, 2 etaje, sl 420 mp, stereo 
1000 mp, parter living, bucăârie, cameră de zi, 

baie, et 1:3 camere, 3 băi, 2 terase ^mansardă 
zona Sântandrei, preț 2A mid. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• rena Cătat, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii, neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
mwDiiiare Hunedoara/

Cumpăr case vile (14)
Vând teren (21)

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

Vând case la țară (17)
• cartlnLeșnic, cărămidă, 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, neg. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere man, bucătărie, ba dre cen
trală, zona VețeL curte și grădină 2000 mp. Preț 
1,7 mid. lei, neg. TeL 0745/253662.211587. (Evrika)
• toarte regent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă, 
supr. de 1200 mp, poziție centrală, pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 135 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta
ment plus diferență în Deva sau Hunedoara. Tei. 
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 55300 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, li
vadă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)

• 5 km. de Deva, 2 corpuri, corp 1,2 camere, 
living, bucătărie, hol, pivniță centrală termică 
parchet laminat, termopan, gresie, faianță SC 70 
mp, baie, corp. 2 - bucătărie, baie, cămară hol, 
calorifere noi, curte, grădină, ST 1200 mp, preț

] 48.000 euro, negociabil. Tel. 228540,0788/299904.
(Ag.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)

• 4360 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs 
243 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• parcate deferea, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10300 euro parcela, neg, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• toc. Ttapa, intravilan, cu suprafața totală4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg, tel. 0788/497315. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• Deva, ZM mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Stewta, ie DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497315. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• te 5 km de Deva, st 90300 mp, fs 900 m, apă 
gaz; curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• zrehPretafefeea Vulcan, ST 5000 mp, FS 150 
mp, curent, gaz, în apropiere apă acces la două 
drumuri, preț 75 euro/mp. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)
• zori DN7, ST 3300, FS 50 mp, apă gaz, curent, 
toate facilitățile, preț 24 euro/mp, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• teren Mravlan, zona Prelungirea Vulcan, ST 
5200 mp, FS 140 mp, se parcelează preț 8 
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)
• mhZăvai, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• te Deva, zona Depozitelor, 700 mp, deschidere 
22 m, front la stradă din ambele părți, toate 
facilitățile, preț 15 euro/mp, neg, tel. 219470. 
(Multiprima)
• oferim b>re vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160 (Ag. Evrika)
• htnrtten te DN 7, suprafață totală 3000 mp, 
front stradai 48 metri, toai mutație, zonă 
comercială excelenta, smtuhaim, zona Alaska, 
tel. 223400, 0720/387896, 0740/914688. (Casa 
Betania)

• Intravlan, parcate cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg, tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688, 0720/370753. (Casa 
Betania)
• intravlan, st 1500 mp, fs 25 m, 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)
• Intravlan, st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă gaz metan, curent electric și canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• htravian, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)

• intravlan, st 5700 mp, la DN 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)
• htravian, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg, tel. 223400,0740/914688, 
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, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• htravian, 3000 mp, toate utilitățile, apă gaz, 
curent, zonă superbă și selectă împrejurimi, 
preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• htravian, toc de casă în Simeria, 1500 mp, fs 
20 m, apă gaz, curent, canal, preț 12 euro/mp, 
neg, tei. 0742/019418 (Prima- Invest)
• htravian,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 neg, facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness)
• zona Chds. preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• conslnicțte 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)

Vând spatii comerciale (25)
• vând societate comercială 420 mp, piață 
Dacia, hală comercială deosebită preț deosebit 
posibilități rate. Tel. 0723/419974. (CasaGrande)

Alte imobile (27)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)

Cumoâr teren (22)
• ctanpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662 211587. (Evrika)
• regent, htravian la șosea, Deva sapîmpre- 
jurimi, plata imediat tel. 215212. (Prima-lnvest)

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Telefoane 235208,0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec, com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer casă 3 camere, zona Ceangăi, hol, baie, 
bucătărie, contorizări, mobilier nou, 2 garaje, 
curte, preț 400 euro/lună tel. 0745/253413, 
206003. (Mimason)
• ofer ap. 2 camere, zona bdul Decebal, dec., 
mobilat contorizări, utilat ocupabil din 20 iunie, 
preț 170 euro/lună tel. 0740/173103, 230324. 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere, sdec, et 2, complet mobilat 
contorizări, zona împăratul Traian, ocupabil din 
28 iunie, preț 4 mii. lei/lună + garanție, tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)
• ofer ap. 3 Camere, dec., 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, parter, zona Mărăști, mobilat și 
utilat preț 200 euro/lună + garanție, tel, 
0745/266071. (Mimason)
• ofer garsonieră două camere, et 2, Dacia, 
mobilată contorizări, preț 90 euro/lună ușor 
neg., tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer ap. 2 camere, dec., amenajat recent mo
bilat utilat totul nou, contorizări, climă zonă 
centrală preț 300 euro/lună Telefon 206003. 
(Mimason)
• ofer gaișonieră, zona Billa, pt persoane seri
oase, mobilată utilată totul nou, contorizări, ter
mopan, 150 euro/lună 0745/253413. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, dec., cu garaj sub bloc, 
mobilat utilat et 2, zona Micul Dallas, preț 350 
euro/lună telefoane 0745/253413, 206003. 
(Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• ofer ap. 2 camere, zona Gojdu, mobilat com
plet preț 130 euro/lună tel. 0742/290024. (Prima- 
lnvest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
zona piață parter, 150 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată cu tv și baie, în Deva, preț 700.000 lei/zi, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)

• ofer ap. 2 camere, circuit centrală termică 
proprie, complet mobilat și utilat cu aragaz, 
frigider, b-dul Dacia, preț 130 euro/lună Tele
foane 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală 
termică proprie, geamuri termopan, complet 
mobilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, 
mașină de spălat automată zona I. Creangă 

preț 250 euro/lună tel. 0743/103622 0720/387896. 
(Casa Betania)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, supra
față de 250 mp, totul nou, gresie, faianță ter
mopan, centrală termică pretabil pentru sediu 
firmă depozit, restaurant, preț 1800 euro, nego
ciabil. 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 neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)

• oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Tel. 0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire 
centrală podele laminate, gresie, faianță 
termopan, lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 
500 euro/lună tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• gaișonieră mobilată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• caut spat» 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)
• ST 45 mp, zona Teatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comerdaL 30 mp, central, amenajat, CT, 
termopan, preț 200 euro. Tel. 710129, 0740/ 
146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

ACUM POT* TRIMITE

4. Preț, două puncte, 
ftiima (milioane = mii 
Iar mii = M)

5. TeL, două puncte 6. Prefix și număr 
de telefon

Tâmplărie lemn stratificat cu geam termopan
-ign iert tehnic nr. 007-02/282-2005

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

.no> si second-hand , j, btt.tr

- toate tipurile de autoutilitare marca OREL
3 st-.untj;.-. s.ubs„tanția!e r,to i -:.r«f«^*

informații și
DîSâ-233097 sau 0741/070510. <24S73):

REALITATEA TV DEVA

REALITATEA TV
DEVA

MIERCURI 22 iunie
10.30 -11.15: AUDIENȚA ÎN DIRECT 

(talk-show)

16.00 -1645: DE CE? (talk-show)

1645 -17.00: ȘTIRILE REALITATEA TV DEVA 

(știri locale)

2145 - 22.00: ȘTIRILE REALITATEA TV DEVA 

(știri locale)

(24964)

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 vacanță
16 - Cumpăr case de vacantă
17-Vând case la tară
18 - Cumpăr case la tară
19 - Vând garsoniere

20 - Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 ■ Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spatii comerciale
26 - Cumpăr spații comerciale

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 - 

vanzan
37-Auto străine-Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - 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 șl interioare
48 - Televizoare
49 - Audiovideo, antene și

instalații satelit
50 - Aparate foto șl telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 - îmbrăcâminte, Încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de 

construcții
54- Bijuterii
55- Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Eectrocasnice
57 ■ Plante și animale, 

agroalimentare
58-Medlcamoite, 

instrumente medicate
50 - Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61- Altele
62- Pierderi
63 Citații
64- Licitații
65- Apeluri
66- Umanitare
67- Felicitări
68- Mulțumiri
M - Matrimoniala
70 - Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73-Solicitări locuri de 

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

SC ENDRA ALICOM SRL

Putem fi contactați la 
sediul firmei din 
Orăștie, Strada 

Grădiștei, hr. 2, sau la 
numerele de telefon 

0744 867960 și 
0788-890981.

până la 33 tona 
•aarvlcaauto

DBML brtul taliu Maniu bl.A, sc.A. parter 
Tel. 025*223333

Laboratorpsihologic acreditat MTCT pentru:
■ jcofarîzâri auto, șoferi marfă, persoane, 

1 Intern, international;

? jangațarv. cente, atestări;

(24674)

RECLAME



Vând ap. 2 camere (03)
• 2 apartamente a 2 camere, în comuna lila, preț 
negociabil, fără intermediari. Tel. 0724/523823 
sau 0254/282375, după ora 17.
• apartament 2 camere și garsonieră, Deva, 
urgent, preț rezonabil. Tel. 0720/437889.
• confort 2, etaj 1, jaluzele exterioare, amenajări 
interioare, lavabil, parchet, gresie, faianță, cablu, 
telefon, contorizări, preț negociabil,Tel. 228109.
• decomandate, bloc cărămidă etaj 3, parchet 
stejar, 63 mp, balcon închis, i nterfon, uscătorie, 
preț 13 mid. lei. Tel. 0741/210056.

• decomandate, bucătărie, baie, 2 balcoane, 
contorizări, zona Banca Transilvania Deva. Tel. 
0741/154401.
• decomandate, bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona pieței. Tel. 227542 seara.
• decomandate, Deva, bdul I. Maniu, etaj inter
mediar, balcon închis, parchet, 56 mp, conto
rizări, interfon scară preț 1,1 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0726/710903.
• decomandate, parter înalt, singur pe nivel, 
beci amenajat, sobe teracotă curte interioară 
închisă ultracentral, parchet foarte bun pentru 
cabinet Tel. 218660.
• Deva, str. Eminescu, pentru spațiu comercial 
sau locuit/schimb cu garsonieră ■ apartament 2 
camere, în București. Tel. 0723/335189.
• Deva, zona piață, preț 680 milioane lei și 
garsonieră zonă bună amenajări complete, preț 
515 milioane lei, urgent Tel. 0720/437889.
• foarte urgent, Deva, Scărișoara, etaj bun, 
semidecomandate, fără îmbunătățiri, preț 630 
milioane lei. Tel. 0720/747359.
• nmidecomandate, gresie, faianță, contori
zări, repartitoare, modificat hol, ușă schimbată 
Tel. 222374,18-20 zilnic.
• legeni, Deva, Scărișoara, semidecomandate, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 620 milioane 
lei. Tel. 224296,0788/361782.

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 2 
boxe, bucătărie 10 mp, cu pod, acoperit cu tablă 
zona Ceangăi, str. I. Corvin, contorizări, utilități, 
preț negociabil. Tel. 218978,0727/357313.
• decomandate, 2 balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă 
centrală preț 1320 mid. lei. Tel. 228615.
• Deva, decomandate, ultracentral, etaj 3 din 4, 
balcon închis, 2 băi, parchet 90 mp, contorizări, 
interfon scară preț 42.000 euro, negociabil. Tel. 
0726/710903.

FEINROHREN

• decomandate, bucătărie faianță gresie, 2 băi, 
faianță gresie, garaj, boxă Tel. 0741/154401, 
227542 seara
• Deva, str. T. Maiorescu, garaj sub bloc, uscăto
rie - spălătorie, boxă eventual schimb cu similar 
București, preț 59.000 euro. Tel. 0723/335189.
• Deva, zonă liniștită decomandate, 86 mp, bal
con închis cu termopan, parchet, ușă metalică 
mobilă de hol șl dormitor nouă contorizări, preț 
1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 0726/710903.
• Hunedoara, apartament 3 camere zona Cora, 
casă la 3 km de Hunedoara cu teren, grădină 
livadă și teren intravilan cu 3 garaje, zona 
Ceangăi, prețuri negociabile. Tel. 718969.
• Slmerta, central, fără intermediari. Tel. 
0726/737953.
• Slmerta, zonă centrală. Tel. 261013.
• ultracentral, moMtat complet, stil occidental, 
etaj 7, balcon închis, izolat etc, preț 44.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/794788.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală ter
mică gresie, faianță termopan, Deva, Str. 22 
Decembrie, etaj 2, preț negociabil. Telefon 
0744/538598
• decomandate, contorizări, etaj Intermediar, 
zona Liliacului Deva, preț 1,400 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0723/973147,0721/980357.

Vând case, vile (13)
• 3 camere, coridor, curte și grădină 40 ari și 
anexe gospodărești, Geoagiu, Str. Teilor, 37. Tel. 
0723/134162 sau 226839, după ora 18
• caiă bi Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!
• Dm, 3 camere, baie, bucătărie mare, sc 150 
mp, zonă deosebit de frumoasă și liniștită apă 
gaz, canalizare, grădină 1000 mp, preț 84.000 
euro, negociabil. Tel. 0726/710903.
• Deva, Str. Griviței, nr. 31,2 camere, bucătărie, 
baie, cămară hol, instalații gaze, apă canali
zare, 2 curți cu grădină preț 1,2 mid. lei. Tel. 
236510.
• Simeria, str. Hunedoarei, nr. 8, 2 camere, 
bucătărie, cămară anexe, gaz metan, apă 500 
mp grădină preț 26.000 euro, negociabil. Tel. 
0744/778823.
• Hațeg, Str. Hunedoarei, nr. 55,5 camere, 2 băi, 
garaj, apă curentă contorizări, canalizare, teren 
arabil 1500 mp, livadă Tel. 770735,770367.

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

Vând case la țară (17)
• 3 camera, cămară beci, curte mare, depen
dințe, preț negociabil, în comuna Dobra, satul 
Făgețel, la 2 km de șosea Tel. 282375, după ora 
17 sau 0724/523823.
• 4 camere, bucătărie, cămară pivniță coridor, 
fântână curte, grădină 1500 mp cu pomi fruc
tiferi în Dobra, Str. Gării, nr. 6, preț 900 milioane 
lei. Tel. 212406,283132.
• cată (vilă) P+M, Șoimuș, apă gaz, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, 2 beciuri, living, terasă garaj, 
anexe, grădină preț negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959,0723/413086.
• C camera, una la etaj, curte, teren 15.000 mp, 
telefon, cablu, comuna Urzica ■ Olt sau schimb 
cu garsonieră apartament, în Orăștie, Hune
doara. Tel. 0254/242949, după-masa.
• caiă cu grădină și anexe gospodărești în 
Pricaz, str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• vând cată în Căstău, cu toate utilitățile. 
Informații tel. 244263'.

Vând garsoniere (19)
• 2 camere, baie, faianță gresie, etaj interme
diar, cartier Dacia, preț 550 milioane lei. Tel. 
0741/154401.
• Deva, bdul DeceDal, bl. 15, confort 1, peste 35 
mp, ocupabilă imediat. Tel. 0741/154401, 
0743/985871,227542 sear,-

Cumpăr garsoniere (20)
• garwntarti iau apartament 2 camere, în Bucu
rești, zonă centrală eventual schimb cu aparta
ment 2-3 camere în Deva, urgent. Tel. 
0723/335189.

Vând terenuri (21)
• L200 Intravilan, grădină 20x60 mp, în locali
tatea Totești ■ Hațeg, lângă școală preț 12.000 
lei mp, negociabil, acte în regulă. Tel. 212272, 
0723/732560.
• Intravilan 3516 mp, Hunedoara, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, parcelabil, zonă liniștită 
10 euro mp. Tel. 0723/005667.

• 24.700 mp teren extravilan pentru agricultură 
și 6.000 mp teren pentru construcție sau agri
cultură ambele localitatea Totești - Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560.
• Intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp,, fă 12 m, preț 95 
milioane lei. Informații Leșnic, nr. 122. Tel. 
0744/568995.
• Intravlan 4626 mp și două construct i cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă 
canalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• Intravilan, 700 mp, fs 25 m, livadă cu pomi, 
ideal pentru cabană zona Vețel, preț 2 euro mp 
negociabil. Tel. 0742/290024
• Intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, S1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent, 
la poartă Relații, zilnic, după ora 16, la tel. 220269 
sau 0746/029058.
• teren șl casă st 1200 mp, Deva, gaz și curent, 
preț 31.0)0 euro, negociabil. Tel. 0740/0)6582.
• zona Zăvoi, pentru construcții, 4.400 mp, preț 
17 euro, negociabil. Tel. 0743/143698
• Intravilan 1500 mp, fs 25 m, acces la toate 
utilitățile, preț 31 euro mp, negociabil, în Deva, 
zona Fabricii de Mătase Matex. Tel. 0745/096675, 
212057,218308 seara.

Cumpăr terenuri (22)
• Mcfotate comercială cumpără teren cca 2000 
mp în Deva Așteptăm oferta Tel. 0744/703297.

Vând alte imobile (27)
• Deva, te spatele Casei de Cultură hală P+1, st 
400 mp, terenul aferent rețea apă canalizare, 
curent trifazic, 92.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,212057,218308
• hal* P+l, st 400 mp, cu terenul aferent, rețea 
apă canalizare, curent trifazic, preț 92.000 euro, 
negociabil, în spatele Casei de Cultură Deva Tel. 
0745/096675,212057,218308 seara
• vând baracă metalică pentru locuit 
parchetată Izolată cu polistiren, ferestre la 
comandă transportabilă cu peridocul, dimen
siuni 6/4’x 2,6 m, h 3 m, preț 35 milioane lei. Tel. 
0727/717206.

Imobile chirii (29)
• închiriez apartament 2 camere, în Hațeg, 
parter, avantajos și pentru firme, centrală 
proprie, mobilat dotat cu toate utilitățile, ultra
central. Relații tel. 770735,770367,0722/876141.

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, 

M - OWw 
_______________ ■ ....................... ............................. ;

• ofor pontau închiriat apartament 2 camere 
mobilat aragaz, frigider, zona Zamfirescu, preț 
100 euro/lună Tel. 0742/290024.
• ofor penfru închiriat casă 3 camere, living, 
baie, bucătărie, gresie, faianță parchet, garaj, 
curte, șemineu, nemobilată preț 280 euro/iună 
Tel. 0742/290024.

• ofor pontau închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, ultracentral, etaj intermediar, 
complet mobilat contorizări, balcon închis, preț 
130 euro/lună Tel. 0726/710903.
• ofor spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.

Auto românești (36)
• vând Dac 131) li, ar i2iuna9,vopseaorigi- 
nală din fabrică metalizat unic proprietar, 
38000 km, ireproșabil. Tel. 0723/270348
• vând Dada 1310, recarosată în 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/585516
• vând Dada break 5 trepte, stare bună vt 2007, 
af 1988, preț negociabil. Telefoane 219780, 
0744/700235.
• vând Dada break, af 1996,110.000 km la bord, 
stare foarte bună preț 75 milioane lei. Tel. 
0254/211781,0740/892841.
• vând SuptrHova Rapsodia: an 2001, culoare 
roșie, 50.000 km, alarmă muzică preț negociabil. 
Tel. 0744/125690.

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

caută pentru Hunedoara

organizator abonamente
Condiții:

o cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;
e capacitate de convingere
o seriozitate;
e abilități de comunicare.

Oferim:

• lucru într-o echipă tânără și dinamică; 
e mediu de lucru profesional și competitiv; 
e salariu atractiv în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:

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

COhNEX

■ vând urgent Dacia break, af 1999, stare foarte 
bună 63.000 km, preț 85 milioane lei. Tei. 
0745/234922.

Auto străine (37)
• vând Citroen Jumper af 2003, full options, 
169.000 km, volum transport 6,7 mc, preț 8500 
euro, negociabil. Tel. 0722/566878,0746/866053.
• vând Renault 18 GTL, alb, 1647 cmc, benzină 
1984, alarmă închidere. Tel. 0723/257088.
• vând Renault 25 Diesel, consum 6 litri/100 km, 
af 1987, stare bună preț 1800 euro, negociabil. 
Tel. 0741/153075,222120.
• vând VW LT 28, model lung, înalt 12+1 locuri, 
stare foarte bună de funcționare, acte la zi, preț 
4900 euro, negociabil. Tel. 0722/161661.

Microbuze. Dube (38)
• vând microbuz Mercedes 413, locuri 16+1, af 
2001. îmbunătățiri, abs, Sirocol, licență transport 
internațional, clasificare Stea, preț negociabil. 
TeL 0744/261327.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

■ cumpăr motor Diesel pentru tractor Hanomag 
sau asemănător, nemțesc, maxim 40 CP. 683091.

10 argumente pentru alegerea
și folosirea țevii de cupru FEINROHREN:
• încercat și verificat - țevile de cupru FEINROHREN corespund normelor europene EN 1057 și au certificate DVGW, AENOR. AFNOR, BSI
• multilateral - țevile FEINROHREN se pot utiliza în instalații de încălzire, sanitare, frigorifice, de aer condiționat
• durata de viață - țevile FEINROHREN au o garanție de 50 de ani
• ecologic și sănătos - țevile FEINROHREN sunt făcute din minereu de cuprucu puritate de 99,97 %, cuprul nu permite proliferarea bacteriilor
• performant - țevile FEINROHREN rezistă la coroziune, la presiuni mari, la șocuri de temperatură, la foc deschis
• proprietăți mecanice - țevile FEINROHREN sunt ușor de îndoit, de fâlțuit, de lărgit
• proprietăți chimice - țevile FEINROHREN sunt antibacteriale, au protecție UV, nu admit difuzia oxigenului, nu intră în reacție cu materii organice
• valoare pentru banii dumneavoastră - raportul preț-perfbrmanță la țevile FEINROHREN este foarte bună
• reciclabil - 99% din țevile FEINROHREN sunt refolosibile
• tradițional - compania FEINROHREN exista pe piața europeană din 1959

I Vă așteptăm la depozitul nostru:

I TIMIȘOARA
I Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29., Tel: 0256-400774, Fax: 0256-400777, e-mail: instaltm@melinda.ro

Continuitate în inovaGe!
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www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro
Detam magK.-wie. ft «tui iis nu canin TVA, în tem stccuM «spwi&s. Ofertă ptttou abwaraentete încheiat* până u 31 .dw,
1 Valabil pentru Numere Favorite, Ore FawM. Tari* Unic, Acfev. Cwwonw? intensiv. ICOS reducere W de 2 luni, pentru ««raofliuiiile SM5 si MMS
’ vateWiâ persoanele cu damicdte! imr-wtâ dmfre juderete: Alba. Arsd. Bacău Etotownl figras Severn. Cevasns. OH >«rgr..u, i»x.
Meranures, Mores, teams, Sai« Msre. Sălaj, Sasem, fuico. Vaslm, Wfot».
“ *1 7S b? avnete dș i&iafe'iato.
* * “ Prsțu? de achiziție gi tolefewiu- va fe dedus după un an, din «efearea unui nou telefon sshizîționat daahonantest dsn or sare ?nagszîr» CG&GC-

RECLAME

mailto:instaltm@melinda.ro
mailto:client@cg-gc.ro
http://www.cg-gc.ro
http://www.gsm4all.ro


miercuri, 22 iunie 2005
• vM rtcutar manual Bosch SPK54, nou, ma
șini șlefuit germană, aparat foto cu casetă au
dio, birou din lemn furnir maro 150x0,80, butelie 
aragaz și storcător fructe. Tel. 260570.
• vând rtnâtor electric 2,51, stare foarte bună, 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.

• SC Vyctortan SRL product șl virata RCU 
(iknlar BCA, tehnologie Hala), la pratid da 
24MUM0 mc (TVA Indue), H rt. M. 
KogăNcaanu, nr. 7, tortă CL’ taL 
0254770865,0723/380600,

Decese (75)

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

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

Familiile Vasilovici din Craiova și Grosu Ștefan din Brad mulțumesc tuturor celor care au participat la durerea pricinuită de trecerea în neființă a celei ce a fost
MELANIA GROSU

Garaje (43)
• Închiriez garai pe termen lung. Tel. 0254/ 
215202 între orele 17-21.

• colecționar, cumpăr statuete de bronz, 
ceasuri de aur, mașini de cusut germane, ofer 
plata pe loc în euro. Tel. 0742/391350.
• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, mașină de cusut Singer, monede cu 
eclipsa. Tel. 0723/005657.

din Brad.
Familia Păran Dorin și Magdalena este alături de domnul primar Iosif Blaga în greaua încercare prin care trece, în urma decesului iubitei sale soții

VALERICA BLAGASincere condoleanțe.
Mobilier și interioare (47)

Electrocasnice (56)

• vând bufet de bucătărie, cu placă marmură 
albă Alt Deuch, vechime de cca 100 de ani, stare 
ireproșabilă. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cuier de hol din fler forjat, cu oglindă, 
foarte frumos, preț 800.000 lei, negociabil. Tel. 
220025.
• vând didap cu 2 uși, stare bună, preț 500.000 
lei. Tel. 229622. '
• vând duîăpîot de hol din melaminat, maro, 
1,0x03x03 m, bun pențru cărți, telefon și încăl
țăminte, preț 500.000 lei, negociabil. Telefon 
220025.
• vând nună papei furniruită 0,7x0,7 m și 4 
tabureți rotunzi, toate lustruite, stare perfectă, 
preț 13 milioane lei, negociabil. Tel. 220025.
• vând ușă nouă, 3 canate, dublă, din lemn, 2,20 
x 2,10, preț negociabil. Tel. 0740A61969.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând radocaMtofen stereo Trident radio Vef, 
geantă Diplomat cu cifru. Tel. 0723/065318, 
716359.

• societate comerdalâ vinde antene de 
satelit digitale începând cu 63 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.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând caktaator Fujitsu Siemens PIV 1,70 GHz, 
256 MB Ram (sdram, hard disc 60 Gb, Nvidia 
geforce 2MX/Mx4OO, 64 Ram, floppy disk, 
tastatură multimedia, mouse optic, ecran plat 
preț 600 euro, toate. Tel. 0721/553868.
• vând calculator nou AMD 1800 MHz, preț 200 
euro sau schimb cu telefon mobil cu cameră 
Tel. 0722/161644.
• vând xerox profesional 3 M „526” copier, preț 
200 euro. Tel. 0746/059527.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
■ vând cărămidă din demolări, 6000 bucăți, preț
6000 lei/bucată, negociabil. Telefon 0723/335189.

• vând congelator 4 sertare, mașină mică de 
spălat din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând congelator 5 sertare, stare bună, preț 
negociabil. Tel. 227452.
• vând congelator Arctic 5 sertare șl mașină de 
spălat Alba lux 9. Tel. 221431, seara.
• vând tartă plafon 3 brațe, completă și 2 aplice 
de perete, preț negociabil. Tel. 220025.
• vând mașină de cusut germană Kohler seria 
132661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând mașini de cusut vechi Singer, Pfaff, 
Kaiser. Tel. 224182,0723/499284.
• vând ixgont ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, 
stare perfectă de funcționare, preț negociabil. 
Relații zilnic 228204.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• donez 1 motan și 2 pisicuțe, jucăuși, iubitorilor 
de animale. Tel. 0254/234021 după ora 16.
• vând fân cosit șl necosit, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând vacă șl vițea, Petrenl, nr. 43, Județul 
Hunedoara. Tel. 0254/264682,0722/299806.
■ vând vad de lapte, în localitatea Beriu, nr. 185. 
Relații la tel. 0254/246142.

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

Altele (61)

• wctatate comefdaH, cu radtal ta Dava, 
rt. Emhmcu, nr. 48, cumpără deaauri foia 
poMftanâ la pretai da 3M taî/kg, aduc 
In depozit Oteeiiri hârtie și carton Tel 
0254/237715,228149.

• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri Flo
rida de calitate superioară, sifonate la sticle pet 
de 2 litri șl nesifonate la sticle de 3 litri, într-o 
gamă de 8 sortimente, Deva. Tel. 235320, 
0745/096675,212057.

• vând mașH de înghețată, maică Halană 
șl vttrtaă pentru înghețată. Rotați la tel 
hosat MUUI rițgiȘ nn Ml

• oferim la prețuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerii și uz casnic într-o gamă de 
8 ■ 12 sortimente, Deva. Tel. 235320,0745/096675, 
212057.

Primăria 
municipiului 

Brad
organizează CONCURS pentru ocuparea 
următoarelor funcții publice vacante:

- funcția publică de execuție de consilier cis. I grad 
profesional superior treaptă I de la Compartimentul 
agricol și cadastru din cadrul aparatului propriu de. 
specialitate al Consiliului Local al municipiului Brad, 
jud. Hunedoara, în data de 15.07.2005, ora 10.00 - 
proba scrisă și în data de 16.07.2005 - interviul;

- funcția publică de conducere de șef birou la Servi
ciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 
din municipiul Brad, în data de 15.07.2005, ora 
13.00 - proba scrisă și în data de 16.07.2005, ora 
13.00 - interviul.

Data până la care se pot depune dosarele de 
înscriere este 04.07.2005.

Condițiile de desfășurare a concursului, condițiile 
de participare la concurs, bibliografia și actele solici
tate candidaților pentru dosarul de înscriere sunt 
afișate la sediul Primăriei municipiului Brad.

Relații suplimentare se pot obține la camera 16 - 
Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei 
municipiului Brad, cu sediul în Brad, Str. Republicii, 
nr. 18, jud. Hunedoara, tei./fax 0254/612.665, 
0254/612.669. (2S464)

UNIUNEA GUVERNUL
i EUROPEANĂ ROMÂNIEI

‘ Proiect finanțat Ministerul Integrării
------------- prin Phare Europe™

Cursuri gratuite de pregătire în domeniul IT

S.C. INFOMIN S.A. DEVA
organizează la DEVA:

cursuri de pregătire în domeniul tehnologiilor Informației, proiect finanțat 
de Uniunea Europeană prin programul Phare 2002 Coeziune Economică șl 
Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru:

• personal angajat îh IMM-url
• personal angajat în întreprinderile de stat aflate în proces de 
restructurare

Proiectul permite accesul gratuit, egal șl nedlscrlmlnatorlu al adulțllor care 
au Ieșit din sistemul școlar, cu pregătire minim liceală, pentru care sunt 
oferite oportunități egale.
La curs pot participa persoane angajate din orașele Deva, Hunedoara, Brad, 
Orăștle, Simeria, Călan șl împrejurimi.

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN S.A. din: 
DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 

TELEFOANE: 213915, 214718
(25274)

Surorile Dora și LenUța mulțumesc pe această cale tuturor celor care au participat la durerea pricinuită de trecerea în neființă a celei care a fost
MELANIA GROSUdin Brad, în special familiei Șipoș și Danielei din Brad.

Organizația municipală PD Brad este alături de primarul municipiului Orăștie, ing. Iosif Blaga, în marea durere pricinuită de decesul soției sale. Sincere condoleanțe.
Familia Moloț Mircea Ioan și Angela își exprimă compasiunea și transmite sincere condoleanțe domnului primar Iosif Blaga, în aceste momente dureroase pricinuite de decesul soției

VALERICA BLAGADumnezeu s-o ierte și s-o odihnească.

Consiliul Județean Hunedoara transmite sincere condoleanțe domnului primar al municipiului Orăștie, Iosif Blaga, greu încercat la despărțirea de iubita sa soție
VALERICA BLAGADumnezeu s-o odihnească in pace.

• vând ceas de mână Doxa, perfectă funcțio
nare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.

• tramport 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.

Pierderi (62)
.« efectuez transport marfă cu autoutilitară, 

de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• Agenția de Impresariat artistic -Show 
Production” din Brașov, cu badțle In 
domsntadsptstalsnLrecnitasiășIsnga- 
Jasză foto cu vărata tabs II • 2B ani psnbu 
meseria de dansstosre șl oferă contracte 
de muncă In CaralM, Canada, Qarmanta șl 
Japonia. Oferim condiții de muncă șl 
salarizare excelentei Tel 0718/232315, 
0721/770870,0740/868661,0268/475388, fote 
OtetelO-19,

• SC Fulger Taxi Deva Str. 22 Decembrie, 
nr. 241, angajează un asistent manager și 
elevi ■ studenți, pe perioada vacanței 
pentru difuzarea materialelor-publicitare 
vârsta între 17 ■ 20 ani. Tel. 0254/231870 sau 
0742/188479.

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

• SC DanMta Company SRL cu sodiu! In 
Dova,Sb.RândunlcHnr>C,angaJoa2 o- 
teri pontai mașini dofricotaL Rotații la tete- 
toanele 0254/206094, 206196, 206195, 
0721/2QS011.

• ptardut antet asigurări sănătate pe numele 
lordache Adriana. Se declară nul.
• ptantat carnet asigurări sănătate pe numele 
Ivan Maria Elena Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Micle Ștefan. Se declară nul.
• ptantat carnet șomaj pe numele Molomfălean 
lacob Gabriel. Se declară nul.
• ptantat camele de sănătate pe numele Igna 
Adrian și Igna Alina Se declară nule.

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

Solicitări locuri de muncă 
(73)

SC MINEXFOR SA DEVA
cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, angajează:

Apeluri (65)
• căutăm o familie de pensionari pentru a avea 
grijă permanent de o gospodărie la țară, cond iții 
avantajoase. Tel. 229611,0740/953297. »

• contabS-șef disponibilizat caut post similar 
sau inspector personal, economist, jurist, 
funcționar economic, cu contract de muncă sau 
contract civil pentru o perioadă de maximum 8 
ani. T61.0720/303043 sau 236538, seara.

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

• angajăm Inginer absolvent .dator* i, 
pentru kitrețhiere și reparați rețele calcu
latoare și Imprimante, domiciliul stabil In 
Deva șl experiență In domeniu. Informați la 
tel 214777 xau 0727/199822.

■ distribuite* j apă minerală „MIRACOL*, sezonier poseso-i ai corne
lului d» conducere categoria B, pentru zona Deva și jppiijurimi;
- conOucăton aula profesioniști, pa ori ai comatului Je conducea 
categoriile A, B, C, D și E, cu experienței de minimum 5 ani.

Informații la telefonul 0254/226.917, tel./fax 0254/222.103.
(25412)

Prestări servicii (72)
• cântați probe în proces, persoane, bunuri sau 
animale dispărute? Vrei să știi ce fac copiii, 
soția? Detectiv privat profesionist vi le oferă. Tel. 
0745/231153,225678.
• executăm măsuritori, relevee complete la 
construcții civile, industriale și agricole. Tel. 
0721/148802.
• înscriere gratuită în baza noastră de date 
http://director.idilis.ro

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

• economist întocmesc și depun bilanțuri la 
semestrul 12005 pentru cei interesați. Plata se 
face cu contract civil. Tel. 0720/303043.

Oferte locuri de muncă (74)
• vrei să câștigi 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria, pentru Molnar.

• angajez urgent lucrători comerciali 
pentru magazin cu profll de etactrice, 
sanitare, uz gospodăresc, materiale de 
construcții, vârsta 4 ini gndlțR: expe- 
a rrtA, domicflkii In Hunedoara, cunoștințe 
mininx. contabilitate primară. CV la fax 
213870. Tel 0722/161661.

_ S ■

cititorii
Cuvântul

liber:Oameni bine informați! Ziarul familiei tale!

Direcția Silvică Deva
■ ; jw organizează

LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ 
producția anului 2005

Licitația este de tip deschis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. 
Mihai Viteazul, nr. 10, în data de 6 iulie 2005, ora 10.00, pentru masă 
lemnoasă pe picior.
Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație este de 29.182 mc, 
aparținând următoarelor grupe de specii:

11.829 mc
14.743 mc
59 mc
2.238 mc
313 mc

- Rășinoase
- Fag
- Cverclnee
- Diverse tari
- Diverse moi

Lista partlziior care se licitează, prețul de începere a licitației și treapta de 
licitare pentru fiecare partidă pot fi consultate la sediul D.S. Deva, la sediile 
ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele www.silvahd.ro și 
www-tpsilva.r.0.
Preselecția agențllor economici va avea loc la sediul D.S. Deva, in data de I 
iulie 2005, între orele B.00 - 14.00. Solicitarea, in scris, de participare, 
împreună cu documentația de preselecție |conform H.G. 85/2004, art. 12) se 
vor depune la secretariatul D.S. Deva până cel târziu în 24 iunie 2005. 
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225.199, 0254/224.649, fax 
0254/224.599, 0254/222.481 și la ocoalele silvice. (2g460)

JflB Societatea Comercial de Distribu ie i Furnizare a Energiei

“ELECTRICA BANAT” S.A.efectoca sucursala deva
111774X1431 Cțural»oelli»1»8l«ia>CU fi

r.Gocrgh Enwcu nr 39 Tri'IU64 39BMI F.w www s»»ctnca ro

ANUNȚ
în data de 29.06.2005, ora 10:00, are loc 

la sediul Sucursalei de Distribuție și Furnizare a 
Energiei Electrice Deva, în sala de ședințe operative, concursul pentru ocuparea postului de economist, la Biroul Gestiune

Abonați, din cadrul Serviciului Financiar Gestiune Abonați și a postului de casieria Casieria centrală de la Sediu, aparținând 

de Serviciul Financiar Gestiune Abonați; ambele posturi scoase la concurs sunt pe durată determinată.
Condițiile necesare pentru ocuparea posturilor:

■ Studii superioare economice, respectiv medii;
■ Cunoștințe utilizare PC;
■ Experiență de lucru în domeniul financiar - contabil.

înscrierile la concurs se fac până în data de 28.06.2005, la Compartimentul Gestiune Personal, printr-o cerere însoțită 

de cel puțin următoarele acte:
■ Copie după actele ce atestă studiile prevăzute pentru posturile scoase la concurs;
■ Fișa de examinare medicală din care să rezulte dacă persoana este aptă pentru activitatea pe care o va desfășura;
■ Curriculum vitae din care să rezulte concret activitatea desfășurată anterior;
■ Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte dacă se încadrează sau nu în situațiile prevăzute de CCM, 
referitoare la incompatibilitățile pentru angajare;
■ Avizul de la testarea psihologică. 

Tematica și bibliografia necesară pentru concurs se află la Compartimentul Gestiune Personal.

DIRECTOR SDFEE DEVA, 
Ing Florin MÂRZA

(25465)

http://director.idilis.ro
http://www.silvahd.ro


mon
• E răcită. Regina Elizabeth a ll-a a Marii 
Britanii, în vârstă de 79 de ani, și-a anulat 
luni trei angajamente, inclusiv o vizită la 
Sandhurst, unde studiază nepotul ei Harry, 
din cauza unei răceli, a anunțat Buckingham 
Palace.

Protejat de divinități
Rio de Janeiro (MF) - Michael Jackson nu a contat doar pe cei 11 avocați ai săi pentru a ieși învingător din proces, ci și pe „orixas”, divinități africane foarte respectate în Brazilia.Săptămânalul brazilian IstoE afirmă, sprijinindu-se pe fotografiile de la proces, că Jackson s-a dus să afle verdictul juraților purtând pe braț trei panglici - una roșie, una neagră și una aurie - culorile lui Exu, una din principalele divinități din cadrul ritului afro-brazilian Candomble. Iar când a început procesul, a purtat colierul alb al lui Oxala, o altă divinitate din cadrul aceluiași rit.

Solstițiu
Londra (MF) - Peste 20.000 de persoane s-au adunat marți dinfineață i la Stonehenge, Anglia, pentru a privi răsăritul soarelui în cea mai lungă zi din an.în muzica de tamburină care se făcuse auzită și în timpul nopții, druizi, hippy, adepți ai cultului New Age sau simpli turiști au celebrat solstițiul de vară. Festivitățile de acest gen la Stonhenge au devenit deja o tradiție.Țipete și aclamații au întâmpinat apariția soarelui între blocurile de piatră la ora locală 4:58 (3:58 GMT), în câmpia Salisbury, din centrul Angliei.Potrivit poliției, festivitățile s-au derulat fără incidente majore și nu au fost arestate decât șase persoane, majoritatea pentru excesde alcool.

fructe, doar- apropierea c;
Pedepsit de presă

Los Angeles (MF) - Regizorul Steven Spielberg crede că actorul Tom Cruise a fost pedepsit de presă pentru gesturile sale publice de afecțiune pentru logodnica lui, Katie Holmes.Referitor la farsa care i s-a făcut lui Cruise, când a fost stropit cu apă, Spielberg a declarat revistei Newsweek: „Am fost puțin supărat. Nu pe Tom, ci pe presă, pentru că episodul a primit o atenție exagerată. Tom și-a pierdut controlul pentru că era fericit până la delir, iar acum este pedepsit pentru faptul că este fericit și are curajul să o arate în public”.

Fete exploatate și abuzate
■ Minore din Indonezia 
muncesc de mici ca 
servitoare, fiind adesea 
victime ale unor abuzuri.

Jakarta (MF) - Câteva sute de mii de minore sunt nevoite să muncească în Indonezia ca servitoare, șapte zile din șapte, fiind adesea victime ale unor abuzuri sexuale și ale unor acte de violență din partea stăpânilor lor, afirmă organizația de apărare a drepturilor omului Human Rights Watch (HRW), citată de AFP.Aceste fetițe, uneori în vârstă de numai 12 ani, sunt obligate să muncească între

Roy Scheider
(Foto: EPA)

Sunt fără apărare (Foto: epa)

Primul tren cu biogaz

Are 
cancerLos Angeles (MF) - Actorul Roy Scheider suferă de cancer al celulelor plasmatice și a fost supus unui transplant de măduvă. Scheider a jucat într-o serie de filme clasice în anii 70 precum „Klute" și „Marathon Man", iar mai recent în „Jaws".Actorul în vârstă de 72 de ani se reface acum după operație. „Mi-au recoltat celule-sușă, așa încât am fost propriul meu donator. Nu voi fi foarte activ vara aceasta. Voi fi slăbit și în convalescență. Dar le mulțumesc tuturor celor care îmi doresc binele", a spus actorul.

Stockholm (MF) - Suedia a prezentat prototipul unui tren de pasageri ce funcționează cu biogaz și poluează mai puțin mediul, primul de acest gen din lume, transmite BBC News online.Trenul este echipat cu două motoare cu biogaz, poate transporta până la 54 de pasageri și va fi testat pe traseul Linkoeping - Vaester- vik, pe coasta estică a țării, începând din septembrie.
Saddam dansa singur în celulă
■ Cinci gardieni ameri
cani, care l-au păzit pe 
Saddam în închisoare, 
au făcut dezvăluiri.

Londra (MF) - Saddam Hussein fumează trabuc, vorbește despre femei, scrie poezii, uneori dansează singur în celulă și, chiar dacă e nevoit să-și spele lenjeria în chiuveta celulei, el visează că într-o zi va fi din nou președinte al Irakului.Cinci gardieni americani, care l-au păzit în închisoare, au făcut dezvăluiri prezen- tându-1 într-o altă perspectivă, care îl face, în mod surprinzător, chiar simpatic. Dezvăluirile au fost făcute în revista GQ, cu permisiunea armatei americane. Saddam primește trabucuri cubaneze în pachete cu sigla Crucii
Picturile cimpanzeului Congo

Londra (MF) - Trei picturi realizate de cimpanzeul Congo, scoase la licitație la Londra alături de opere de Renoir, Fernand Leger și Andy Warhol, s-au vândut cu 14.400 de lire sterline (21.600 de euro).Estimate inițial între 600 și 800 de lire sterline de 

14 și 18 ore pe zi, fără a avea vreo zi liberă în cursul săptămânii. Le este interzis să-și părăsească angajatorul sau să-și contacteze familia, potrivit unui raport HRW.în jur de 640.000 de minore sunt angajate ca menajere în Indonezia, fără a beneficia de un cod al muncii care să Ie protejeze, iar cele mai multe dintre ele câștigă mai puțin de 500 de rupii pe oră (adică patru eurocenți). Guvernul indonezian este „incapabil să le furnizeze cea mai mică protecție acestor fete”, care se află „la mila completă a angajatorilor lor”, susține Human Rights Watch.
Să scape de sărăcieOrganizația a strâns numeroase mărturii ale unor adolescente victime ale violențelor fizice și psihice, violate de stăpânii lor, lăsate fără hrană, bătute sau lipsite de drepturi bănești. Multe dintre mame își încurajează fetele să lucreze ca personal casnic, considerând că aceasta este o șansă de a ieși din sărăcie.
Poate ajunge la viteza de 130 de kilometri pe oră și poate parcurge distanța de 600 de kilometri înainte de a avea nevoie să fie realimentat. Trenul a costat 1,08 milioane de euro. Biogazul este produs prin descompunerea materiei organice. Suedia are deja 779 de autobuze cu biogaz și sute de mașini care funcționează pe baza unei combinații de benzină și biogaz sau gaz natural.

Saddam a devenit simpatic gardienilorRoșii, trimise de fiica sa din Iordania, servindu-i și pe gardienii săi, cărora uneori le spune bancuri și-i consideră „fiii” lui.

către experții casei de licitație Bonham, cele trei tablouri au fost cumpărate de americanul Howard Hong, care se descrie drept un mare amator de pictură modernă și contemporană.Supranumit „Cezanne al maimuțelor”, Congo a produs
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E obsedat în mod patologic de curățenie și igienă. Dacă dădea mâna cu cineva, când persoana respectivă pleca, se spăla pe mâini. își curăța va

400 de desene și picturi în anii ’50, încurajat de antropologul Desmond Morris.Se spune că și celebrul Pablo Picasso avea în atelierul său o pictură a cimpanzeului Congo, al cărui stil a fost calificat drept „expresionism abstract”. 

sele în care mânca și tacâmurile din plastic cu șervețele umede pentru copii. La baie punea un scaun de plastic în fața lui și își improviza o draperie dintr-un prosop, pentru a avea intimitate.
Hrănește păsărileInsista să îi fie servite lichidele la temperatura camerei și ronțăia nesățios pungi mari de chips-uri Doritos, îi plac cerealele integrale, dar are grijă să păstreze firimituri pentru a hrăni păsărelele.Are obiceiul de a mânca petalele florilor pe care le îngrijește în închisoare și u- neori le citea gardienilor poeziile pe care le scria.Saddăm îl admiră foarte mult pe Ronald Reagan și îl găsește acceptabil pe Bill Clinton.

inaugurată Horse Parade ) la Bruxelles. 175 de căluți vor decora străzile mai | multor orașe belgiene..
(Foto: EPA)


