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Simota striga și caștiga
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Astăzi, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel mai complet supliment TV cu 32 de pagini integral color, detalii și poze din culisele filmelor.
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■ Patronul Jiului a a- 
menințat că vinde locul 
în divizia A dacă nu are 
stadion corespunzător.

Petroșani (I.J.) - Patronul echipei Jiul Petroșani, Alin Simota, a „șantajat” Consiliul Local Petroșani că, dacă nu

va aloca de la buget o sumă corespunzătoare pentru cele 7000 de locuri de pe stadion, vinde locul unei alte echipe din B. Amenințarea vine după ce formația pe care o administrează a avansat în divizia A, loc pe care l-ar pierde oricum din cauza proastei gestionări a stadio

nului din localitate. Tensiunile s-au acumulat la maximum, astfel încât la capitolul „diverse” în ședința de CL a stat și acest punct fierbinte.„S-au aprobat cu unanimitate de voturi bani de la buget pentru scaunele pentru stadion. Din nefericire, n-am putut aloca decât suma mo

dică de 1,8 miliarde de lei prevăzută în buget”, a declarat Tiberiu Iacob, viceprimar Petroșani.Stadionul va avea la 1 septembrie o altă față. Simota va avea parte de sprijin și din partea CJ, conform promisiunilor făcute ieri de președintele Mircea Moloț.

I.

• Șef nou la Finanțe. Astăzi va avea loc instalarea în funcție a noului director al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Hunedoara. Postul este ocupat de Viorica Brănețiu. (C.P.)
Nou director la Apaprod

Deva (M.S.) - Crearea unui operator regional competitiv este unul dintre obiectivele noului director general al distribuitorului județean de apă Apaprod SA, Victor Arion. El ocupă, de ieri, noua funcție, în urma concursului susținut în 22 iunie, a declarat Alexandru Sturza, administrator delegat stabilit de AGA.Noul director general a afirmat ieri că una dintre priorități va fi asigurarea unei eficiențe economice a Apaprod și fundamentarea prețurilor de cost pentru serviciile efectuate de operatorul regional de apă din județul Hunedoara.

Eugen Mihăilă, Ion Ioniță și Hie David sunt trei dintre soliștii care i-au încântat, ieri, intr-un spectacol susținut pe scena Casei de Cultură din Deva, pe polițiștii hunedoreni. Ei au « evoluat alături de membri ai î Ansamblului „Ciocârlia” din 1 București (Foto: Sanda Bocaniciu) S

■ Profesioniștii de la 
Fundația Conexiuni 
Deva se plâng de 
căpșunari.
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Deva - Fenomenul de abuz asupra copilului este un aspect real al societății noastre.

Din păcate, după cum a afirmat și directorul Fundației Conexiuni Deva, Lenuța Angalita, în județ există mulțî copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Un exemplu de astfel de neglijență este cel al unui copil din județul nostru, în vârstă de 9 ani, care a fost lăsat, pur și simplu, în grija unei bunici paralizate.

Astfel de exemple mai sunt cu zecile. Conform legii, acest fenomen poate fi combătut prin aplicarea sancțiunilor, iar căpșunarii vor fi nevoiți să aibă grijă mai întâi de propriii lor copii.Asupra fenomenului, în județ au fost înregistrate, doar în primele 6 luni din 2005, 63 de sesizări, din care 20 telefonul copilului.

Arestați
Vaslui (D.I.) - Fostul preot Petru Corogeanu și cele patru măicuțe de la mănăstirea vasluiană din Tanacu, acuzați de moartea măicuței Irina Comici au fost arestați preventiv, aseară, pentru 29 de zile, instanța de lâ Tribunalul Vaslui acceptând propunerea procurorilor.0801 03 03 03

Pesta închide târgurileEvoluția populației in Regiunea Vest 
Ultimii 75 de ani au înregistrat o creștere a populației județelor 
ce compun actuala Regiune Vest (Arad, Caraș-Severin, Hune
doara și Timișoara) până în 1992, după care â urmat un regres ■ în zonele Brad, 

Călan, Deva, Dobra și 
Ilia au fost închise târ
gurile de animale.

Deva (L.L.) - Ca măsură de protecție instituită ca urmare a avalanșei de focare de pestă porcină apărute în județul Hunedoara, într-un interval foarte scurt de timp, toate târgurile de animale din județ au fost închise pe perioadă nedeterminată. Ieri a apărut la Deva un nou focar de pestă porcină și în cursul lunii alte două focare au fost semnalate

în Deva și în Archia. Șapte porci au fost sacrificați și medicii au luat toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina apariția unor focare secundare. Medicii veterinari de pe raza Circumscripțiilor Sanitar-Veterinare Brad, Că- lan, Deva, Ilia, Dobra și Brad au obligația să monitorizeze toate cazurile de îmbolnăviri. Conducerea DSV-Hunedoara va analiza posibilitatea redeschiderii târgului de la Brad a- vând în vedere că au trecut mai mult de 60 de zile de lâ semnalarea ultimului focar de pestă porcină.
Andrei Pavel a ratat calificarea în turul III de la Wimbledon, fiind învins aseară de suedezul Thomas Johansson, cap de serie nr. 12, cu scorul de 3-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-6 (7/4). (Foto: EPA)

sanda.bflcaniciU0in1arnimedia.ro
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PE SCURT• Ajutor. Statele Unite au anunțat că oferă Coreei de Nord 50.000 de tone de alimente, ca ajutoare umanitare, pentru a preveni un nou val de foamete în rândul populației coreene.• Arestat din greșeală. Autoritățile mexicane l-au eliberat, miercuri, pe Amer Haykel, cetățeanul britanic de origine arabă bănuit inițial de implicare în comiterea atentatelor de la 11 septembrie 2001 și arestat, marți, din greșeală, în nord-vestul țării.
Pregătiri 
de summitLondra (MF) - Miniștrii Afacerilor Externe din statele membre G8 s-au reunit ieri, la Londra, pentru a pregăti summitul organizației, care se va desfășura la Gleneagles, între 6 și 8 iulie. La reuniune a participat și secretarul de Stat american, Condoleezza Rice. Discuțiile între miniștrii de Externe au fost destinate să a- planeze cât mai mult posibil divergențele înaintea summitului de la Gleneagles. Africa și problema sărăciei, precum și încălzirea globală sunt subiectele prioritare pe care premierul britanic, Tony Blair, dorește să le abordeze la summit. SUA continuă să pună la îndoială teoria încălzirii globale și necesitatea de a interveni.

Patru atentate la Bagdad

Gerhard Schroeder

■ 23 de oameni au 
murit și 56 au fost răniți 
în urma exploziilor a 
patru mașini-capcană.

Bagdad (MF) - Cel puțin 23 persoane și-au pierdut viața și alte 56 au fost rănite, ieri dimineață, în urma exploziei, la Bagdad, a patru mașini- capcană, a declarat o sursă din poliția irakiană.Atacurile intervin la mai puțin de 24 de ore de la incidente similare care s-au soldat cu 18 morți.Patru atentate cu mașină- capcană care au avut loc, ieri dimineață, imediat după ora locală 07.00, în centrul capitalei, s-au soldat cu moartea a 23 de persoane, între care trei polițiști, a declarat sursa citată, fără a putea oferi un bilanț
Atacuri tot mai întețite la Bagdad (Foto: epa)

: (Foto: EPA) ■
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separat pentru fiecare dintre atacuri, soldate cu cel puțin 56 de răniți.Aceeași sursă anunțase cu
puțin timp înainte că un atentat sinucigaș cu mașină-cap- cană, comis la trecerea unei patrule a poliției, a provocat

moartea a cel puțin trei polițiști. O sursă din Ministerul irakian al Apărării anunțase că un prim atentat a avut loc în jurul orei locale 07.00, în a- propierea unei moschei șiite din cartierul Karrada, provocând moartea a cel puțin șase polițiști și rănirea altor șase.Sursa din Ministerul de Interne a precizat că noul bilanț, obținut de la spitale, se referă la primele două atentate. Cel de-al treilea atac cu mașină-capcană a avut loc în cartierul Karrada și a vizat o baie publică din această zonă.Pe de altă parte, două atacuri cu obuze de mortiere au vizat cartierul Karrada. Unul dintre proiectile a lovit un magazin, iar celălalt spitalul Jadriyah. Deocamdată, nu există informații despre eventualele victime.

Condamnați după 60 de ani
Roma (MF) - Un tribunal militar din Spe- zia (nordul Italiei) a condamnat, miercuri, la închisoare pe viață, zece foști militari naziști, judecați în lipsă pentru masacrarea, în 1944, într-un sat din Toscana, a 560 de civili italieni, dintre care 120 de copii.Curtea a dat verdictul după șapte ore de deliberări, obligându-i pe foștii militari la plata de despăgubiri părților civile și la suportarea cheltuielilor de judecată.Tribunalul militar a acceptat, astfel, rechizitoriul Parchetului, care ceruse pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru cei zece foști militari care sunt, azi, octogenari.Cei zece trebuie să dea socoteală, la 60 de ani de la comiterea faptelor, despre masacrarea, la câteva zile după eliberarea orașului Florența de către forțele britanice, a 560 de locuitori ai satului Sant'Anna di Stazzema, din Toscana.Acest caz reprezintă una dintre paginile negre ale ocupației naziste în Italia» decisă de Hitler în septembrie 1943 pentru a-1 readuce la putere pe dictatorul fascist Benito Mussolini, destituit cu două luni mai devreme.Divizia SS se replia din fața trupelor an- glo-americane care debarcaseră la Salerno, la 3 septembrie 1943. Militarii SS primiseră ordin să incendieze totul.Aproximativ 1.000 de persoane se refu- giaseră la Sant'Anna, atunci când la 12 august 1944 sosiseră patru unități ale diviziei SS, ghidate de fasciștii italieni rămași fideli lui Mussolini.

Președinții Traian Băsescu și Boris Tadic (Foto: epa)

Președintele Serbiei 
a venit în România
■ Președinții Traian 
Băsescu și Boris Tadic au 
poziții comune în privin
ța situației din Kosovo.

București (MF) - Președintele Republicii Serbia Boris Tadic a început, ieri, o vizită oficială de două zile în România, la invitația președintelui Traian Băsescu. Ceremonia oficială a primirii președintelui sârb a avut loc la palatul Cotroceni. Cei doi președinți' ău dat apoi deciarații presei.Traian Băsescu și Boris Tadic au aceeași poziție în privința soluționării problemei Kosovo, adică printr-o rezolvare pașnică, europeană, respectând drepturile legitime a- le albanezilor precum și ale sârbilor.Președintele Boris Tadic a apreciat că situația din Kosovo este similară celei din Bosnia de dinainte de semnarea acordului de la Dayton. El a subliniat că independența, suveranitatea și constituirea unor forțe militare în Kosovo sunt inacceptabile pentru Serbia.

Tadic a mai spus că Serbia se pronunță în continuare pentru realizarea unei uniuni cu Muntenegru, aceasta fiind soluția cea mai bună pentru integrarea europeană.
Mulțumit de sprijinTadic s-a declarat mulțumit în privința sprijinului pe care România îl acordă Serbiei pentru integrarea europeană. El s-a declarat foarte încrezător în prietenia dintre popoarele român și sârb.1 La rândul său, președintele Băsescu a declarat că apreciază foarte mult poziția Serbiei în privința soluționării problemelor din Kosovo. El a a- dăugat că principiul privind realizarea unei largi autonomii a provinciei Kosovo, integrată în cadru] european, reprezintă o poziție susținută și de România.Băsescu a precizat că România apreciază poziția Belgradului legată de Uniunea Serbia-Muntenegru, care se a- șează pe interesul general al zonei de a se crea condiții pentru integrarea europeană a regiunii.
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Peste 100 de 
talibani uciși

Kabul (MF) - Forțele afgane și americane au ucis un număr de 132 de talibani, în timpul confruntărilor înregistrate marți, în sudul Afganistanului, a anunțat, ieri, șeful poliției din Kandahar.Trei polițiști afgani au fost uciși în confruntările care au durat până miercuri și au constituit una dintre cele mai importante operațiuni efectuate împotriva talibanilor, de la înlăturarea regimului fundamentalist, în 2001. Forțele afgane și americane au continuat, ieri, „curățarea” zonei de luptă, „triunghiul negru” al acțiunilor talibanilor, la limitele provinciilor Kandahar, Zabuli și Oruzgan.Aviația americană a participat la operațiunile efectuate între districtele Mian Nisheen și Deh Chopan, a anunțat armata americană, precizând că „circa 40 de inamici au fost uciși”.

Prioritățile Marii Britanii la șefia PE
Bruxelles (MF) - Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a declarat, ieri, într-un discurs rostit în fața membrilor Parlamentului European (PE), că este necesară o reformă și o înnoire a Uniunii Europene, insistând că are încredere în continuare în idealul integrării politice și economice.Liderul britanic, a cărui

țară va prelua de la 1 iulie președinția UE, a cerut ca dezbaterile pe tema viitorului UE să aibă loc printr-un „schimb deschis și cinstit de idei”.Indiferent de problemele europene asupra cărora cetățenii nu sunt de acord, cel puțin un lucru este unanim admis - Europa se află în miezul unei dispute profun-

Premierul Tony Blair în fața presei (Foto: epa)

de pe tema viitorului său, a afirmat Blair.„Vreau să vă vorbesc în mod deschis, astăzi, despre această dispută, despre cauzele acesteia și despre modul de rezolvare”, a precizat Blair, adăugând că „în fiecare criză există o ocazie”.„Există, în prezent, o ocazie pentru Europa, dacă a- vem curajul să ne-o asumăm”, a subliniat el.„Dezbaterea pe tema viitorului Europei nu ar trebui să fie condusă de un schimb de insulte sau dând frâu liber orgoliilor, ci ar trebui să fie un schimb de idei sincer și cinstit”, a spus Blair.„Aceasta este o Uniune a valorilor, a solidarității între oameni și națiuni”, nu este numai o „piață comună, ci și un spațiu politic comun” ai cărui cetățeni suntem, a explicat Blair.
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Fost miner - strivit de o rocă• Trotuare reparate. Mai mulți muncitori au efectuat în cursul zilei de ieri reparații la trotuarul situat între Policlinica de Copii și sediul Casei de Pensii din municipiul Deva. Această porțiune era deteriorată de mai mulți ani. (C.P.)
• Prea puține bilete. Sindicaliștii din învățământul hunedorean au primit doar jumătate, adică în jur de 350, din biletele de tratament și de odihnă solicitate. Profesorii beneficiază de o reducere de 50% la plata acestor bilete, printr-un program ce se derulează prin Ministerul Muncii. (R.l.)
MiMMcflva săptămânii

• •'•'i • • • • • ♦ <••••< *'• • • •sâmbătă, 18 iunie | ' DuPă ore’n 5ir de -------------------------------stat la pândă, într- o hală ce aparține societății „Mittal Steel" din Hunedoara, polițiștii au scăpat hoții de sub nasul lor.
• ■

- Mai multe bunuri au fost furate de hoți din cinci ateliere de creație ale artiștilor plastici hunedoreni.luni, 20 iunie ' Peste 280 de mii---------------- - ~ de elevi sunt așteptați la admiterea în licee.- Are loc la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba recursul în procesul aurarilor, în care inqulpații fac declarații șoc, legate de alte persoane pe care le acuză că ar fi implicate în acest dosar al aurului dacic.

■ Evenimentul s-a pro
dus într-o galerie de 
aducțiune a apei pen
tru o hidrocentrală.

Livezeni (M.S.) - Un tragic accident de muncă a avut loc miercuri noaptea în zona localității Livezeni, din Valea Jiului. Un angajat al societății Hidroconstrucția, Sucursala Ardeal, și-a pierdut viața, după ce a fost strivit de un bloc de stâncă, desprins din tavanul unei galerii subterane de aducțiune a apei pentru hidrocentrala care se construiește în zona Livezeni, pe râul Jiu.Potrivit celor spuse de șeful Biroului Petroșani al ITM Hunedoara, Ileana Bodea, victima, Luca Tache, de 48 de ani, din Lupeni, se afla în

9
marți, 21 iunie | - Angajații CFR-uiui sunt în grevă generală și doar o treime din trenuri circulă pe căile ferate.- Patru copii din Valea Jiului, infectați cu HIV, vor susține testele naționale la spital.

Trandafiri la metru pătrat Posibilă fuziune cu CNH
Deva (L.L.) - Un hunedorean a făcut din iubirea pentru frumos și flori mai mult decât o pasiune, cultivând în mod profesionist mai mult de 15 ari de trandafiri. „Pentru a avea trandafiri superbi, înfloriți, trebuie să fim atenți ca zona din grădină unde i

miercuri, 22 iunie I ' 'n urma recursu- ------------------------------ 1 lui ce a avut locluni la Alba, instanța a dispus pentru cele nouă persoane, implicate în dosarul de trafic cu obiecte de patrimoniu, cercetarea în stare de libertate.joi, 23 iunie |. Greua ceferiștilorIeste suspendată pe motive umanitare, 30 de zile, dar este legală. în lume există peste 3S.Q00 de 
specii de trandafiri

Premii de milioane
Deva (V.I.) - La sediul redacției Cuvântul Liber a avut loc, ieri, extragerea câștigătorilor concursului lansat în paginile ediției de vineri a cotidianului Cuvântul Liber.Cei trei norocoși sunt așteptați, vineri, la sediul redacției, pentru a intra în posesia premiului:Furtos Maria - 1.000.000 lei (100 RON), DevaAndronache Sorin - 1.000.000 lei (100 RON), HațegDobai Ștefan - 1.000.000 lei (100 RON), Deva

in județ
DN 7 Leșnic - Ilia - Zam
DN 66 Simeria Veche - Călan

Pro patrimoniuDeva (S.B.) - Cel mai bun proiect de restaurare a unor clădiri sau situri cu valoare istorică și arhitecturală va fi premiat printr-o contribuție semnificativă în bani la realizarea proiectului. Organizația „Europa Nostra” a lansat concursul „Fondul pentru restaurare 2005”. Acesta este destinat proiectelor de restaurare a clădirilor și siturilor cu valoare arhitecturală și istorică.Cei interesați să participe trebuie să prezinte o scrisoare de intenție de la sponsorii lor, deoarece se cere o finanțare cu o sumă cel puțin egală cu premiul concursului, adică cel puțin 20.000 de euro. Mai multe detalii se găsesc pe www.europanostra.org.ro.
în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 
dului - Str. Horea Advertising

Sindicaliștii în proces
Deva (R.I.) - Ieri a avut loc la Tribunalul Județean Hunedoara prima înfățișare în 4 dintre cele 200 de procese intentate de sindicaliștii din învățământul preuniversitar mai multor școli. Săptămâna următoare urmează o serie de alte 50 de astfel de procese. Sindicaliștii din învățământul Preuniversitar solicită plata retroactivă a diferențelorde salarii pe ultimii trei ani. Liderul SIP, Paul Rusu, susține că cea mai importantă cerință a lor este ca toate sporurile de care beneficiază cadrele didactice să fie incluse în salariul de bază, caz în care veniturile lor ar crește cu câteva procente față de venitul actual.

Paul Rusu
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Căderile de roci - una din cauzele majore ale accidentelor în galeriilebena unei autobasculante și lucra la fixarea unei plase metalice pe bolta galeriei. Bărbatul se folosea de mai multe ancore metalice. La un moment dat, muncitorul a fost surprins de o bucată de 
cultivăm să aibă cel puțin mai multe ore de expunere la soare, zilnic, de preferat dimineața, pentru a usca frunzele și a reduce riscul apariției unor boli”, spune proprietarul trandafirilor, A.G. de meserie metalurg. Știe atât de multe despre trandafiri încât i-ar face invidioși pe mulți guru în materie. Trandafirii au nevoie de multă apă și soare dar cu toate acestea trebuie feriți de uscăciune și temperaturi ridicate. Solul grădinilor nu e potrivit pentru trandafiri, de aceea este nevoie de îmbunătățiri. Toată vegetația nedorită trebuie îndepărtată și periodic trebuie testat solul. 
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din start!

. ) Aboneaza-te in perioada
21 06 31 07.2005 

JF, în magazinul Quasar și
câștiga marele premiu al tombolei, 

un telefon Samsung SGH P400 
M-HIUnÂ Detalii dospi o promoție și regulamentul 
aairl l’KHt de participare In magazinul Quasar.

\ Marele
” vid Premiu 
Hm Sanistiti»-

la orice abonament
/V și oricâte extraopțiuni* 

reducere până la sfârșitul anului

DEVA - Piața Victoriei, nr. 8, Tel: 0254.230.398 ««.ai CASa £to Cult urăh
DEVA - uipia Shopping Center, etaj 1, Tel: 0254.235.025.

Ofertă valabilă și în magazinele din:
HUNEDOARA 1- Supermarket Artlma Tel: C254.715.288 - Marele Premiu Nokia 3S60
HUNEDOARA 2 - Bd. Dacia, nr. 6 bis. Tel: 0254.710.404 - Marele Premiu Nokia 3«50
ORAȘTIE- Centrul Comercial "Palia”, Strada Armatei nr.1. Tel: 0264.241.950 - Marese Premiu Nokia 3650
BRAD- Str. Republicii, Bl. 1, parter, Tel: 0254/612.683 - Marele Premiu Panasonic GO 87 

Detail: tn maradne. Prațurtk» rw oorîin TVA, tn limita MocuNil OfartA pentru atwwmeritftl* închenam pAM Li 31 tt/i».
• Vateb‘1 pexru Murrel* fsvotiM. Ore Favorh*. Tarif linie. Activ, Convorbiri internuv. 100* redi.,xe timp da 2 luni pentru smirapptami la SMS șt MM5 

In p_»ncte da kMshtate.

rocă, apreciată la un metru cub, care s-a dizlocat din tavanul galeriei.Strivit în bena camionului, lucrătorul a decedat mai târziu. Accidentatul a lucrat câ miner, până la ieșirea la pen
Petroșani (I.J.) - Situația dramatică a Companiei Naționale a Huilei Petroșani a primat în agendele subprefectului Pricăjan și a președintelui CJ, Mircea Moloț. Aceasta pentru că ne- funcționarea la capacitate optimă a Electrocentrale Mintia și greva ceferiștilor au dat peste cap compania care a ajuns să înmagazineze peste 570.000 tone cărbune. De aici, până la lipsa lichidităților n-ar mai fi fost decât un pas în declanșarea grevei pentru că minerii nu și-ar mai fi luat salariile. „în discuțiile noaș- tre de ieri Cu Iulian Mânu, 

sie. în urmă cu 3 luni, el a fost reangajat la Punctul de lucru Livezeni.Cercetările în acest caz sunt continuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara și Parchet.
secretar de stat în MEI, cu reprezentanții Mintiei, lideri sindicali din Vale și conducerea CNH am reușit deblocarea situației și s-a discutat despre o posibilă fuziune între CNH, Paro- șeni și Mintia.

COWFX

RECLAME

http://www.europanostra.org.ro
XArwv7.idadvert.ro
quaaar.ro


Ziua Avocatului Român
1988 - A murit MIM Beniuc, poet, paozator și pslbplcg, 
membru ai Academiei Rom*M Volume dî mhmn anga
jate: „Un om așteaptă răsăritul", „Mărul de lângă drum") 
(n.20.11.1907). ■
1939 -'S-a născut Sânziana Pop, prozatoare, redactor-șef 
al revistei „Formula As".
1926 - S-a inaugurat prima linie aeriană civilă, pe ruta 
București-Galați.
1711 - Petru I, țarul Rusiei, sosește la laș!, unde se 
întâlnește cu domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir.

Calendar religios
24 iunie - Nașterea Sf. loan Botezătorul 

(Sânzienele); Aducerea moaștelor Sf. loan 
cel Nou de la Suceava; Sf. Niceta de la 
Ramesiana.

Deva (S.B.) - Sf. loan Botezătorul este numit și „înaintemergătorul” pentru că a anunțat venirea lui Iisus Hristos. loan este nume iudaic: „Iohanan” este prescurtare din „Iehohanan” care înseamnă „Dumnezeu S- a milostivit”. Rămas orfan de la trei ani, Ioan a fost crescut în pustiu de îngeri. La maturitate și-a început misiunea, botezând cu apă și anunțând venirea Mântuitorului. „Aducerea moaștelor Sfântului loan cel Nou de la Suceava” este zi de mare pelerinaj. Mii de credincioși merg să caute mângâiere și vindecare la moaștele sfântului, în vechea Catedrală metropolitană. Mari minuni s-au petrecut în anii 1622, 1783, 1898, 1960, 1964 și în trei rânduri în 1969, multe altele rămânând necunoscute. Moaștele au fost aduse de la Cetatea Albă la Suceava de Alexandru cel Bun la 24.06.1402.
DTIMTATI

sirii

21 mart.-20 apr.

Vizita neanunțată a unor prieteni nu vă face prea multă 
plăcere. Dar nu vă pripiți: musafirii vor aduce informații 
utile și interesante.
21 apr.-20 mai _____

SMET Răutăți și găsiți cu foarte mare ușurință plăceri în jur. Nu 
sunteți mai fericit, ci mult mai sensibilizat de problemele 
de sănătate, care apar din cauza numeroaselor excese, 
de toate felurile.
21 mai-20 iun.

Vă este teamâ că n 
fapta. Lăsați grijile 
vă așteptați.

u veți fi la înălțime la 
deoparte și totul va i

o întâlnire imp< 
fi mai bine dec

21 iun.-20 iul.

Discuții aprinse, par 
declarați nu iartă n

iurt; totul se derulează 
ici o vorbă, nici un g

i rapid. Rivalii d' 
est. Replicile d'

ar putea să nu fie |ae placul acestor capiricioși!
21 iul.-20 aug.

Configurația astrală vă favorizează în bună măsură. Vă 
propuneți ca nici o șansă de afirmare să nu o ratați. în 
acest slalom primiți calificative bune. Dvs. însă vă doriți 
mai mult!
21 aug.-20 sept.

Energie electrică______ ____________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan_________________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00 -15.00 Str. Liliacului, bl.21

. B-dul Decedai bl.D, sc.D 
B-dul 1 Decembrie, bl.B,sc.D 

09.00 - 12.00 Deva, B-dul luliu Maniu, bl.A, sc.D

Apă______________ ___ ______________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Soluția Integramel din numărul 

precedent: P - R - BIS - COPACI

- TC - IARA - BIO - VANATOR - 

N - ND - ITAN - NAUT - EDEC - 

E - REST - OR - SS - ZA - ENE

- ALA - UD - N - ALI - CRÂNG - 

BATE - MOI - CANAR - TEI - ZI - 

GA - CEAS

WI 8W11W IWWJ

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica @29
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri ssa
Jandarmerie 956
Poliție .955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

t îi? țzî.t..* , ți v itir**. FESș

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 7:00 Știrile PRO IV Ce se- 630 în gura presei 7® Culoarea
Meteo ntâmplă, doctore ? 7:00 Oben/ator Sport Cu: g păcatului

7:45 Dănutz 9:10 Omul care Sanda Nicola 8:15 Te voi învăța
SRL (reluare) aduce cartea Cu: Dan 8:00 Canalul de știri g să iubești

9:20 Cina minute C. Mihăilescu 10® în gura presei 9:15 Mama
de cultură 9:15 Tânăr și neliniștit. Cu: 10:30 Concurs interactiv g vitregă

9:30 Teleshopping 0 Eric Braeden, Joshua 12:00 Opt reguli (reluare)
10:00 Avanpremieră Morrow, Laureen Bell, 0 simple 10:10 Anita
10:10 Viața cu Bonnie Doug Davidson 1230 Aproape 11:15 Anita
11® Portul 10:15 0 nouă viață 0 perfectă 12:15 Totul

g miracolelor 11:15 Doi bărbați 13® Observator g despre
11:55Euro- Dispecer 0 și jumătate 13:45 Crocodile Dundee (relu- cămilă
12:00 Garantat 100% 12:15 La Bloc 13 are) Cu: Paul Hogan, 13:15 Valentina,
13:00 Vile și 13:00 Știrile PRO TV Unda Kozlowski, John ggrăsuțamea

Q palate celebre 13:45 Zâmbete Meillon, David Gulpilil, inimoasă
1330 Desene într-o pastilă Ritchie Singer 14:15 Legături

Q animate: Boo 14.15 Noi, cei din linia întâi 16® Observator 0 de familie
14:00 Jurnal TVR I â (dramă. România, 1645 Vwere- 1530 Jesus
14:30 Teleshopping 1985) Partea a doua g A trăi ai pasiune 17:25 Vremea
15:00 Tribuna 16:00 Tânăr și neliniștit (Italia, 2002). Cu: de Acasă

partidelor 0 Cu: Eric Braeden, Edoardo Costa, Giorgio 1730 Poveștiri
pariamentare Joshua Morrow, Lau Ginex, Edoardo Velo, adevărate -

1530 România reen Bell, Doug David Giuditta Saltarini, Loren emisiune cu
politică son, Peter Bergman, 

Heather Tom, Nicole
zo Ciompi, Donatella povești reale despre

16:00 Evel Knievel (biografic, Pompadur viață, prezentată de
Q SUA 2004) Thomas Scott 17:45 9595-Teînvață ce să Lucian Vizi ni

17:40 Interes 17:00 Știrile PRO TV fad 18® Rețeta
general 1745 Teo 19® Observator Sport. de acasă

18:30 Știrea zilei Cu Teo Trandafir Meteo. Cu: Alessandra 18:10 Luna
19:00 Jurnalul TVR. Sport. 19:00 Știrile PRO TV Sport Stoicescu și Lucian 19:15 Te voi

Meteo Vremea Mândruță g învăță să iubești

20:15 Stele de dna stele Cu:
Laura Mihăluș și Cos-

2030 24 de ore (thriller, 
g coprod., 2002) Cu:

20:30 Legături
H de familie (dragoste,

20:15 Numai iubirea
21® Ciocolată cu piper Cu:

min Cernat Charlize Theron, Court India, 1998) g Murilo Benicio, Mariana
21:15 Școala vedetelor ney Love, Stuart Cu: Salman Khan, Ximenes, Mariana da
2230 Burladi Townsend. Era planul Jackie Shroff, Rambha Silva, Priscila Fantin,
23:00 Jurnalul TVR Sport. perfect până când ea a Prosperul și aritocratul Elizabeth Savalla, Drica

Meteo refuzat să mai fie victi Thakur Suraj Pratap Moraes
2330 Lisztomania ma perfectă. Joe Hick- vede o tânără femeie în 23:15 Culoarea păcatului
f j (biografic, SUA 1978) ley crede că are o templu și se îndră 0:15 Legături de femilie

Cu: Roger Daltrey, Sara schemă perfectă: să gostește de ea. Pooja 1:15 Poveștiri adevărate
Kestelman, Paul răpească un copil cu este o femeie simplă și (reluare)
Nicholas, Ringo Starr. părinți bogați, să-l țină face parte dintr-o fami 1:45 Ciocolată cu piper
Film biografic metaforic, captiv timp de 24 de lie săracă. Thakur îi cere 3:45 îndoiala Cu: Silvia
inspirat din viața com ore, să aibă controlul mâna Poojei de la tatăl 0 Navarro, Victor
pozitorului și pianistului asupra mamei sale, în ei Ramlal și cei doi se Gonzalez, Sergio Busta
Franz Liszt. Regizorul timp ce un complice ia căsătoresc cu mare mante. "La Duda” este
Ken Russell acordă o recompensa de la tatăl pompă. povestea marii iubiri
atenție deosebită priete aflat într-o călătorie. 23:45 Montana (thriller, SUA dintre Victoria (Silvia
niei dintre Liszt și 23® Soldați 131998) Navarro) și Gabriel
Richard Wagner. fa de rezervă (acțiune, 1® Concurs (Omar Germenos), o

1:30 Stele de SUA 1996) Interactiv iubire înconjurată de
dna stele (r) 1:00 Omul care 2:30 Observator trădare, ambiție, lăco

2:2 Linei minute de cultură aduce cartea 3:15 Stagiarii mie și... argint. Mina
235 Jurnalul TVR Sport 1:10 Știrile PRO TV (r) 3:45 Vivere "La Guadalupana",

Meteo (reluare) 2:00 24 de ore (reluare) g (reluare) moștenită de Victoria,
3:40 Sclavul din vis 4:00 O nouă viață (reluare) 4:30 9595-Te învață ce să este cea mai mare mină
13 (reluare) 5® Promotor fed (reluare) de argint din regiune

7® Săwtă-mă, prostule!
8:00 Teleshopping 
8:30 CeZAR și Tipar 
9:00 Rebelii 

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

1130 Cina minute de cultură 
11:45 Pasiuni 
12:35 EURO Dispecer 
12:40 Cum se judecă în

g Queens 
1330 Teleshopping 
14:00 Desene

0 animate 
1430 Fiica oceanului 
15:00 împreună 

1h Europa 
16:00 Lecția de privit 
16:30 Cina minute 
de cultură 
16:45 Jurnalul TVR 
17:00 Rebelii 
17:55 EURO Dispecer 
18® Auto Club 
1830 Fotbal: Campionatul 

Mondial de tineret (I) 
Sferturi de finală (live)

2030 Churchill (documentar, 
qSUA, 2003) Partea a 

doua Cu: lan McKellen 
(narator), Graham Walk
er, Blake Woodruff, 
Winston Churchill 
(imagini din arhivă).

2130 Fotbal: Campionatul 
Mondial de tineret (II) 
Sferturi de finală (live) 

2330 Poduri peste ape sed
0C u: Cate Blanched, 

Emie Dingo, Justine 
Saunders. Regia Julian 
Pringle, Scott Hartford 
Davis, Paul Faint, Kate 
Woods.

030 Cursă către vise
B (dramă, SUA, 1991) Cu: 

Rick Schroder, Brad Pitt, 
David Anthony Mar
shall, Came Snodgrass. 
Joe Maloney este un 
băiat de treabă, elev 
model și vedeta echipei 
de atletism a liceului 
său

Sunteți necăjit că șeful nu observă cât munciți? Aveți 
răbdare! Discuții ta familie din acuza unei investiții pe care 
ați făcut-o.
21 segt.-20 oct.

Foarte interesantă este această zi! Cu sau fără voie veți 
renunța la vechi obiceiuri. Nu vă mai ancorați în inițiative 
decât dacă partenerii prezintă garanția competenței.
21 oct.-20 nov.

0 dispută eu șefii s-ar putea să vă anuleze o delegație. Din 
cauza oboselii, resimțiți o stare accentuată de tensiune.
21 nov.-20 dec.

Azi veți fi mai vioi, mai zâmbitor, mai optimist, ceea ce vă 
va spori în mare măsură popularitatea. Veți obține chiar 
și ajutorul mult așteptat de foarte multă vreme.
21 dec.-20 ian.

acordați o atenție specială celor mai vârstnici din familie. 
O discuție de la suflet la suflet e cel mai bun medica
ment!
21 ian.-20 febr.

Primiți mesaje care vă iau prin surprindere! Puși în fața fap
tului împlinit, veți aborda alte-priorități și veți răspunde la 
obiect mesagerilor.
21 febr.-2O mart.

j-< ii

îndreptați-vă atenția către problemele profesionale - aveți 
toate șansele si găsiți soluții deosebite. în afară de o pro
movare puteți câștiga și o primă!

7:00 Teleshopping 
730 Levintza prezintă 
7:55 Sport cu Florentina 
8:00 Teleshopping 
8:30 Sunset 
gBeach

9:30 Dragoste 
gși putere 

10:00 KenskyShow 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica

Prezintă 
Monica Puiu

12:00 Sport, dietă 
și o vedetă

12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset 

g Beach
15:25 Dragoste

0și putere 
16:15 Vedete 

la mătură 
17:10 Camera 

de râs 
1730 Momente cu Stan 
gHooper

Primul episod 
18:00 Focus 
19:00 Viața la extrem

20® Vino mamă sămă vezi 
21 SO Vindecări miraculoase 
22:00 Atracție fatală (thriller,

HSUA 1987) Cu: Michael 
Douglas, Glenn Close, 
Anne Archer. în absența 
soției, un bărbat 
(Michael Douglas) are o 
aventură extraconju- 
gală. Femeia (Glenn 
Close), care vrea să îl 
păstreze în viața sa, 
încearcă să îl distrugă 
când vede că partenerul 
nopții fierbinți are 
remușcări și vrea să își 
reia viața liniștită alături 
de soția sa. Conceput 
inițial ca o poveste 
comercială cu sex și 
suspans, filmul are un 
neașteptat impact socio
logic

0:15 Plăcerile păcatului 
2® Focus 
3:00 Bani la greu 
4® Clubul de noapte

6:00 Reconstituirea unei
G iubiri (Dramă, Danemar

ca, 2003)
7:35 Premiile Academiei 

Europene de Film 2004 
9:10 Vremuri fericite
S (Romantic, China, 2001) 

10:55 Gloria Estefan - Live 
from Las Vegas Concert 
- SUA, 2003 

1200 Contrabandă cu doco-
13 lată (Aventuri, Marea 

Britanie, 2002) Cu: 
Gemma Jones 

13:55 Clockstoppers (Come-
13 die, SUA, 2002) 

1530 Călărețul singuratic
S (Acțiune, SUA 2003) 

1700 Joey Ep. 18 - Joey și 
numele greșit 

1735 Sub soarele Toscanei 
(Romantic, SUA 2003) 

19:30 Cinema, dnema, dne- 
ma Ep. 26 

20:00 Italiencele (Comedie, 
02004) 

21:25 Stăpânul Inelelor: 
întoarcerea Regelui 
(Fantastic, SUA, 2003) 

0:45 Drumul spre pierzanie
Ș (Dramă, SUA 2002) Cu: 

Tom Hanks, Paul New
man, Jude Law 

2:45 Torrente 2: Misiune în
(3 Marbella (Comedie, 

Spania, 2001)

09:00 Știrile TV Sporti 10:05 
Faceți jocurile! Concurs de pok
er 11:00 Știrile TV Sport 1130 
Box profesionost 12:00 Știrile 
TV Sport 12:10 Rodeo (reluare) 
14® Știrile TV Sport 14:10 Box 
profesionist (reluare) 16® Știr
ile TV Sport 1630 Copa Liber- 
tadores 2005 (reluare) 18:30 
Știrile TV Sport 19® Box pro
fesionist 20:45 Știrile TV Sport 
21:00 Copa Libertadores 2005: 
Echipa argentiniană de fotbal 
Boca Juniors a cerut formației 
italiene Intemazionale Milano 
să i-l împrumute, pentru faza 
a doua a Copa Libertadores, pe 
fostul său jucător, mijlocașul 
Kily Gonzalez 23:00 Kickboxing

06.30-07.00 Observator (r)
1630 -16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

1030 Act de voință (dramă, 
SUA,1989)

12.15 Mica sirenă (dramă, 
SUA, 2000)

14.00 Frankie și Hazel (tragi
comedie, SUA, 2000) 

1545 Umbrele trecutului 
(western, SUA, 2004)

1730 Act de voință (r) 
(dramă, SUA 1989)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

20.15 Mica sirenă (dramă, 
SUA 2000)

22.00 Jordan (s)
23.00 Hotelul ostaticilor 

(acțiune, SUA 1999)
0045 Vulpea neagră: oameni 

buni și răi 
(westem/acțiune, SUA 
1993)

1030 Renașterea unei mașini
11.00 Pearl Harbor
12.00 Diagnostic necunoscut
15.00 Atlantis renăscut
16.00 Turnirul medieval
17.00 Gladiatorii celui de-al 

doilea război mondial
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 Pasionat de pescuit
19.00 Tehnologie extremă 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Paricoll Călătorii 

aeriene
22.00 Motoare masive
2230 Mașini la superlativ 
23.00 Curse: Taurul furios 
00.00 Motociclete americane
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• Scutiri. Nevăzătorii cu handicap grav vor fi scutiți de plata prețului pentru rezervare, dacă li se aplică un tarif de tip monom cu rezervare, și de la plata abonamentului, dacă li se aplică un tarif de tip monom cu consum inclus. (C.P.)
• Nemți la Distrigaz. în 28 iunie, Distrigaz- Nord, de care aparține și Sucursala Deva, va intra în proprietatea companiei germane Ruhrgaz. Contractul de privatizare prevede că 51% din acțiuni sunt cumpărate cu 304 milioane de euro. (C.P.)

ă

Telemea de oi 
Brânză dulce 
Smântână 
Lapte________
Ouă

<____________________

__________ 120000 lei/kg
25000-30000 lei/bucata
25000-30000 lei/borcan

15.000 lei/l
2500- 3000 lei/bucata 1

Memorandul cu FMI
București (C.P.) - Negocierile dintre autoritățile române și experții FMI vor fi finalizate cel mai probabil astăzi, prin semnarea unui memorandum suplimentar de politici economice, au declarat surse guvernamentale. Cele două părți au convenit pentru acest an asupra unui deficit de cont curent de 7,75% din PIB și a unui deficit bugetar de 0,75% din PIB, indicatori care vor fi incluși în memorandumul suplimentar de politici economice.

Ce s-a discutat?Negocierile din această lună s-au concentrat pe ultimele evoluții macroeconomice și încadrarea în țintele stabilite, politica fiscală și bugetară, inclusiv rectificarea bugetară și proiectele bugetare pe termen mediu.Cele două păreți s-au înțeles în ceea ce privește proiectul de rectificare a bugetului și indicatorii macroeconomici pentru acest an. Misiunea FMI va reveni în România, în septembrie sau octombrie, pentru o - nouă evaluare a acordului și pentru analizarea proiectului de buget pentru 2006.

Sute de fermieri neo-zee- landezi au protestat pe străzile din Wellington, cerând ridicarea embargoului impus produselor lor de către Australia în urmă cu 85 de ani. Protestatarii își câștigă existența din cultivarea merelor.
(Foto: EPA)
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Ce aduce nou Codul Muncii

Cursul w
j 5; il v > >

1 dolar

■iutar BNR * 24 funia 2006 j

29.849 lei |

1 euro 36.091 lei
1 liră

54.342 lei 1

1 forint
146 lei I

■ Relațiile de muncă 
dintre patron și angajat 
se vor derula în viitor 
pe alte coordonate.

Deva (C.P.) - Potrivit noului Cod al Muncii, durata timpului de muncă va putea fi prelungită la peste opt ore pe zi și peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă într- o lună să nu depășească cele opt ore zilnice sau 48 de ore săptămânale. Altă modificare prevede prelungirea, de la 18 la 24 de luni, a duratei maxime pe care o poate avea un contract individual de muncă pe perioadă determi

nată. în cazul concedierilor colective, sindicatele trebuie informate și nu consultate, iar informarea se face cu cel puțin 30 de zile înaintea termenului de concediere. Concedierile colective se aplică de la cel puțin zece salariați în sus, dacă firma are între 20 și 100 de salariați.
Clauza de neconcurențăIntroducerea clauzei de neconcurență obligă patronul să plătească fostului angajat o indemnizație lunară în sumă de 25-50% din veniturile acestuia, dacă dorește ca salariatul să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate concurentă

cu a sa. Clauza va fi aplicată pentru o perioadă de maximum doi ani de la data încetării relațiilor de muncă.
Formarea profesionalăO altă modificare vizează formarea profesională a angajatului. Cei cu mai puțin de 21 de salariați trebuie să asigure formarea profesională a personalului o dată la trei ani, iar cei cu 21 - 100 de salariați, o dată la doi ani.Dacă nu, angajatorii sunt obligați să plătească un concediu de studii de 10 zile pentru salariații lor care fac formare profesională din proprie inițiativă. O altă modificare a Codului Muncii se referă la

patronii care angajează minori fără a respecta condițiile legale în domeniu, perioada de închisoare pentru astfel de fapte fiind cuprinsă între unu și trei ani.

Gheorghe Barbu

Denominarea si restul la
nwMmi manei

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acțX%)

1. SNPPETROM 4030 +1,51
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 12800 0
a. hm 7750 +1,31
4. BRD oprit
5. IMPACT 4010 +1,52
6. AZOMUREȘ 2270 -0,44
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6200 -7,46
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRQ
760 +0,66

9. HABER 4350 +1,16
10. BCCARPAT1CA 4400 0
11. DECEBAL 
Rubrică realizată de SVM

104 +4
IFB FINWEST SA DEVA, 1

b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277. |

■ Existența pe piață a 
leilor vechi și a celor 
noi ne va da bătăi de 
cap la cumpărături.

Clara Pâs
clara.pas^lnformmedla.ro

Deva - Timp de un an și jumătate ne vom putea plăti cumpărăturile fie în lei vechi, fie în lei noi, fie într-o variantă combinată. La fel se poate întâmpla și cu restul de bani pe care îl vom primi la cumpărături. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Să presupunem că aveți o bancnotă de 50000 de lei vechi. Trebuie să plătiți 35000 de lei,

3iar vânzătoarea nu are pentru a vă da rest decât lei noi. în acest caz restul pe care îl veți primi va fi de 1 leu și 50 de bani noi (adică 15000 de lei vechi). Dacă nu aveți decât o bancnotă de 5 lei noi și faceți aceleași cumpărături, iar vânzătoarea are numai lei vechi, dvs. veți plăti 3 lei noi și 50 de bani și veți primi rest 15000 de lei vechi. Să presupunem că pentru a-și epuiza stocurile de monedă vânză

piațătoarea vă va da restul în ambele monede. Dvs. puteți primi, spre exemplu, 10000 lei vechi și 50 de bani noi. Ori 1 leu nou și 5000 lei vechi.
Greutăți la calculToate aceste calcule vor duce la creșterea timpului necesar pentru achitarea produselor, dar și pentru acordarea restului de bani. în aceste condiții, principalele companii de cârduri prezente în România văd în trecerea la leul greu o oportunitate pentru dezvoltarea plăților prin cârduri, care permit simplificarea operațiunilor de plată, în acest fel se estimează că vor crește și numărul de POS- uri la comercianți.

Curs gratuit
Deva (C.P.) - Centrul de Afaceri Master Deva organizează, cursuri de Managementul timpului și Planificarea Afacerii. „Cursurile se adresează femeilor cu funcții de conducere. Cursurile sunt gratuite și sunt susținute de lectorul unei firme de training și consultanță din Timișoara. Se vor elibera atestate de absolvire”, ne-a declarat Flavia Arșoi, manager de proiect. Cursurile vor avea loc la Deva, în clădirea Cepromin, azi, de la ora 13, iar sâmbătă, cu începere de la ora 10.

Filială a unei societăți 
franceze, din Deva, specia
lizată bi prelucrări mecanice 
și montaj, caută

RESPONSABIL
CALITATE

Se cere: experiență în domeniu 
de minimum 2 ani

- cunoașterea IB. franceze sau 
engleze

- cunoașterea normelor ISO și 
QS

- posibilitatea perfecționării pro
fesionale

- contact direct cu clienți
Trimiteți ®T cu scrisoare de 

motivare prin poștă, fax sau e-mail 
la SC METALART SRL, str. L. Blaga, 
nr. 11, Mediaș. Nu se vor da relații 
prin telefon, Iar interviul va avea loc 
In urma convocării, la Deva.

lax: +40269839708, e-mail: 
frederic.joly@eastaffairs.com

SC FARES SA
cu sediul Tn localitatea Orăștie, 

Str. Plantelor, nr.50, jud. Hune
doara anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivele:

- fabricarea hârtiei, a cartonului 
ondulat și a ambalajelor din hâr
tie sau carton cod CAEN 2121,

- tipărirea ziarelor cod CAEN 
2221,

- fabricarea coloranților cod 
CAEN 2412,

- fabricarea altor produse orga
nice de bază cod CAEN 2414,

- comerț cu ridicata a pro
duselor chimice cod CAEN 5155,

situate în cadrul sediului soci
etății.

Informații se pot obține la se
diul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între 
orele 9 - 17. Eventualele sesizări 
și reclamații pot fi depuse în ter
men de 10 zile lucrătoare de la 

data anunțului.

CONVOCARE
Consiliul de administrație al Societății Comerciale 

MERCUR CORVINEX SA, cu sediul in Hunedoara, Piața 
Libertății nr. 16, jud. Hunedoara, având codul unic de 
înregistrare R2124994 și numărul de ordine în Registrul 
comerțului J/20/20/91, convoacă Adunarea generală extra
ordinară a acționarilor, la data de 11.07.2005, ora 20, la 
sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în re
gistrul acționarilor la sfârșitul zilei de 4.07.2005, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii Societății Comerciale MERCUR 
CORVINEX S.A. Hunedoara cu S.C. METALO CHIMICE 
TRADING S.A. Iași, S.C. MUNTENIA S.A. Giurgiu, S.C. 
ADONIS S.A. Alexandria, S.C. RESCOPA S.A. Târgoviște, 
S.C. ROMARTA S.A. București, și S.C. TOTAL TERRA 
2000 S.R.L. Constanța, pe baza prevederilor proiectului 
de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a, nr. 1860/08.06.2005. în cazul în care cvoru
mul necesar nu se va întruni la data menționată, 
Adunarea generală extraordinară se va ține la data de 
12.07.2005, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine 
de zi. Documentele și materialele informative referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi 
obținute de la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține la telefonul 
0254/712136.

Președintele Consiliului de administrație, 
Felix Tudorlu

Anunț
Colegiul Tehnic

„transilvania" Deva 
organizează In data de 
14.07.2005 concursul 
pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi:

- Analist programa
tor (studii superioare 
de specialitate)

- Mecanic auto (mun-
citor calificat)

- Paznic
- Administrator fi

nanciar de patrimoniu 
(contabil)

:ii supîimen- 
țin la secre-tare se

tarlaiul unitățh oin

SC Hidrocon- 
strucția SA - 

Sucursala Râu 
Mare Retezat, cu sediul în Hațeg, str. Horia, nr. 87, ______ angajează medic medicina munciiRelații suplimentare se pot obține la sediul unității sau la telefoanele 0254/777.746, 0254/770.660, 0254/770.661, interior 111 - Serviciul Personal.

(25555)

RECLAME

lnformmedla.ro
mailto:frederic.joly@eastaffairs.com
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Universitatea
Europeana
Dragan

BAZAR Obloane din lemn 
cu lamele mobile iau hx»

SC COWiKB SRK OCVA 
6tr.VM.tax țutațpt. nr. tf 
Tel/tex; OX44/XSO 441 
MotMi: 0744/21 « 948

ALTER SRL
V», CfMuf, »»

FMOT» 
,thm6

fXOPTIONAa 
URfJMIC (24868)

TÂMPLĂ RJE DIN

ALUMINIU GRECIA
Șl PVC REHAU

SC DARIANEINSTAL 
SRL

0 amenajări interioare 0 faianță și gresie 
import Italia și Spania 0 obiecte sanitare 
lacuri și vopsele lavabile 0 mobilier de baie 0 
gips-carton și accesorii 0 parchet laminat 0 
scule, feronerie 0 echipament de protecție

DEVA, str. N. Bălcescu, bl. 12A. parter, tel. 0788/367578. 
(21837)

■ produse instalații electrice; 
• feronerie, mașini electriceVă oferă:

- produse electronice;
pentru uz gospodăresc;

<24828)

DEVA, B-DUL DKEBAl. NR. 4A
Tel/Fax 0254/214543,0254/234247

E-mail: nexutlnnelOnMink.ro

TURISM DE LA A LA Z (24819)

CISCO INVEST SRL
PARTENER GEALAN Șl ALUMIL

Punct de vânzare: str. G. Coțbuc, nr. 30 (vizavi de Pompieri) 
Tel/fax. 0254/232.830

Mobil: 0740.388.516, 0740.303.371
■MS p pM ta «HM MWMpM 
industriale, automatizări marca

• aețiMeOiM
• por)i de garaj, 
HOHMANN

e plase de insecte, r
(24754)

Reducere în funcție de comandă!

Prețuri excepționale! Daniil

[ AGENfflA X TURISM

nexutlnnelOnMink.ro
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• Nedeîe la Blăjeni. A XVIII-a ediție a Festivalului „Izvorul Crișului" se desfășoară în 25 și 26 iunie la Blăjeni. Sâmbătă seara are loc concursul „Miss Crișana", discotecă și foc de tabără, iar duminică spectacolul folcloric are ca invitați îndrăgiți soliști de muzică populară din Hunedoara, Arad și Timiș. (L.L.)
Noile clopote de la Catedrala“AdormireaMaicii Domnului”
atunci când suntin iproape tot orașul.

: Traian 

Mânu)

începe bacalaureatul
Deva (R.I.) - Luni, 27 iunie, vor intra în focurile examenelor și cei aproximativ 4000 de absolvenți ai claselor a XII-a care vor susține prima probă orală la Limba română din cadrul bacalaureatului. Se vor organiza, și în acest an, două sesiuni de bacalaureat. Candidații proveniți din învățământul de stat au dreptul să susțină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori.

LOR

27-28 iunie 2005 - limba și lit, română - probă orală
29-30 iunie 2005 - limba și lit. modernă - probă 
orală _______________________ __ ________ _
1-2 iulie 2005 - limba și lit, maternă - probă orală
4 iulie 2005 - limba și lit, română - probă scrisă
5 iulie 2005 - limba și lit, maternă - probă scrisă
6 kriie 2005 - proba obligatorie a profilului -probă
scrisă___________________________________________
7 iulie 2005 - o probă la alegere din aria eurricu-
lară corespunzătoare specializării - probă scrisă sau 
practică_________________________________________
8 iulie 2005 - o probă la alegere dintre disciplinele
din celelalte arii curriculare - probă scrisă sau prac
tică^__________ - _________ !_______
'11 iulie 2006 - afișarea rezultatelor (până ia ora
16) și depunerea contestațiilor (orele 16-20)
12-13 iulie 2005 - rezolvarea contestațiilor_______
14 Iulie 2005 - afișarea rezultatelor finale

■». AstăziH*. creștinii lat sărbătoresc■ ® Sânzienele(Nașterea Sf.IE loan
■f Botezătorul), zi de care sunt 
f legate mai 
SK multe super- 
. BL stiții. Se spune■ că nu se lucrează pentru
K că sunt peri- cole de boli și pagube în gos- 

lS podărie. Se mai , spune că cel 
vH care se scaldă 
jv se poate ineca. Ie dacă plouă vitele faca. gălbează și dacă mai cântă
,2 cucul vor veni 
K nenorociri.

(Foto: Traian Mânui

Testele Naționale la final
■ Testele Naționale din 
acest an s-au încheiat 
ieri fără a se înregistra 
mari incidente.

Raluca Iovescu_______________
raluca.iovescuginfcrmniedia.Deva - Absolvenții clasei a VIII-a au susținut ieri ultima probă a acestor teste; la alegere între geografie și istorie. Singura probă care i-a pus în dificultate pe parcursul examenelor - spun elevii - a fost cea de matematică. în rest, subiectele au avut un grad de dificultate mediu, ele vii așteptând cu încredere afișarea rezultatelor.De menționat că examenele vor fi promovate doar de către absolvenții care vor obține peste nota 5.00 la fiecare probă susținută.

AReprezentanta Inspectoratului Școlar Județean, Valeria Bo- ța, apreciază că „pe parcursul desfășurării testelor naționale n-au existat probleme deosebite.Rezultatele vor fi afișate duminică, până la ora 12”. Nici elevif'h-au întâmpinat mari probleme: Ana Maria Gabor, din Șoimuș, după ce a învățat tot anul, consideră că „a fost ușor, faci lejer de 7 la istorie”.* în schimb, Larisa Pădurean, tot din Șoimuș, deși „la geografie am învățat săptămâna trecută, nu mi s-a părut greu”.
Alt regulament?Pentru acest an procedura de selecție a viitorilor liceeni are drept criterii media la Testele Naționale (cu o pondere de 50 la sută) și media de absolvire a claselor V-VIII

(cu o pondere de 50 la sută).Această generație ar putea să fie ultima care dă examenul de finalizare a clasei a VIII-a, dacă se aprobă noua soluție pentru repartizarea elevilor în clasa a IX-a, iar
Testele Naționale vor fi mutate la sfârșitul învățământului obligatoriu. Deocamdată elevii care nu promovează testele se vor putea înscrie la școlile de artă și meserii.

Ana-Maria Gabor Larisa Pădurean

Galerii da artă
• Hunedoara: Galeria
de Arte. Expoziția per
sonală de artă plastică, 
sculptură și ceramică a 
artistului Constantin 
Zqâmbău. ____________
• Deva: Galeria de Artă 
"Forma". Expoziția de' 
pictură și grafică 
"Valențe peisagistice 
hunedorene" organizată 
de artiști hunedoreni, 
membri ai Filialei Deva a 
UAP, în colaborare cu 
Muzeul devean.— f

• Orăștie: Galeria de 
Artă. Expoziție de pictură 
Mircea Zdrenghea.

Carte

h> • „Tragicul și creștinis- 
- mul" de Gabriel Petrie

O noutate de la Editura 
„Emia" din Deva, care 
poate fi găsită la librăria cu 
același nume de pe str. 
Mareșal Averescu, bl. 20 
parter, în Deva, volumul 
prezintă o cercetare a 
raportului dintre tragic/ 
tragedie și concepția 
iudeo-creștină, care, până 
în prezent, n-a făcut obiec
tul nici unei lucrări de 
anvergură în literatura 
filosofică sau teologică 
românească. Subiectul a 
fost tratat însă în

străinătate. Lucrarea este, 
în principal, un text 
„despre" metacritic, im
boldul inițial fiind acela de 
a ordona gândurile altora 
într-o așa măsură încât să 
incite la reflecție și să 
provoace dorința de apro
fundare a problemelor 
expuse.

VMm/DTO
•„Cip Audio Video Film" 
Deva. Ulpia Shopping Cen
ter, etaj 1. Cele mai noi și 
căutate CD-uri cu muzică 
pentru toate gusturile.
Casetele cu filme de ultimă 

aouwNt

ț

oră se pot achiziționa sau 
închiria pentru ca timpul 
liber să fie petrecut con- 
fortant, după alegerea

» Z > V « S> » « 4 « « » S » V
fiecăruia, indiferent de 
vârstă. Pentru copii există 
filme apărute recent indi
cate a fi vizionate cu per
sonaje iubite chiar și de cei 
mari.

• Deva, Cinema „Pa
tria". în perioada 24 - 30 
iunie 2005. Prețul biletu
lui: 50.000 lei lunea și 
70.000 lei în restul zilelor. 
Acest tarif este pentru un 
film de trei ore.
- „Star Wars: Episodul III - 
Răzbunarea Sith”. Demult, 
într-o galaxie îndepărtată, 
cavalerul Jedi Anakin Sky
walker trebuie să ia o 
decizie de importanță cru
cială. Pus în situația de a 
alege între a o pierde pe 
femeia iubită și a-și vinde 
sufletul pentru a o salva, 
Anakin cade pradă ten
tațiilor oferite de partea 
întunecată a Forței. După 

aproape 30 de ani de 
așteptare, spectatorii din 
lumea întreagă vor afla în 
ce mod eroul lor, Anakin 
Skywalker - pe care 
profețiile îl consideră a fi 
Alesul, unicul individ capa
bil să asigure pacea gala
xiei - devine temutul Darth

Vader, mâna dreaptă a 
împăratului. De asemenea, 
vor descoperi cum men
torii lui Anakin - Obi-Wan 
Kenobi și Maestrul Jedi 
Yoda - au reușit să 
supraviețuiască distrugerii 
Ordinului Jedi, fiind apoi 
nevoiți să se ascundă până 
la sfârșitul zilelor pe pla
nete îndepărtate și ostile.

• Hunedoara, Cinema 
„Flacăra", de la orele 13- 
16-19 doar în zilele de
sâmbătă și duminică.
- „Triplu X - 2. In Triplu X- 
2, continuare a block- 
buster-ului XXX din 2002, 
agentul NSA Augustus 
Gibbons (Samuel L. Jack- 
son) se află încă o dată în 
postura de a avea nevoie 
de un outsider. împreună 
cu noul său agent (Ice 
Cube), care poartă numele 
de cod „XXX", trebuie să 
dea de urma unei grupări 
militare periculoase, con
duse de Willem Dafoe, 
care conspiră împotriva 
guvernului Statelor Unite, 

chiar din interiorul capitalei 
acestora. însuși președin
tele este ținta unui asasi
nat pus la cale de rebeli. 
Omul din afară, de care 
Gibbons are nevoie, este 
un soldat decorat din Spe
cial Operations, Darius 
Stone, care se află într-o 
închisoare militară sub 
pază strictă. Singura spe
ranță de dejucare a primei 
lovituri de stat din istoria 
americană este ca noul 
agent XXX să-i descopere 
pe insurgenți din interior.

Parcai

• Deva. în Parcul „Cetății" 
puteți petrece clipe de 
destindere în mijlocul na
turii și, dacă vremea per
mite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 
monument istoric. Pentru 
a vizita Cetatea Devei se 
poate urca cu telecabina 
de la poalele monumentu

lui istoric. Stația de ple
care: Stadionul „Cetate".

• Simeria. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țară este 
spațiul cel ntai adecvat 
pentru o destindere totală. 
Parcul Simeriei oferă splen
doarea verii. Aproape de 
acesta se află Villa Dorr 
care oferă hotel, restau
rant și bar, punând la: dis
poziție diverse forme de 
agrement: călărie, plimbări 
cu barca, planorism (para- 
pantiSm), drumeții și excur
sii la monumentele exis
tente în împrejurimi.

Ștranduri

• Ștrandul din Deva este 
deschis zilnic între orele 8
- 20, iar biletul de intrare 
este de 40.000 lei pentru 
adulți și 20.000 lei pentru 
copii. în incintă sunt 
oferite serviciile cele mai 
bune pentru petrecerea 
unor ore plăcute în week

end: terasă, terenuri de 
sport și asigurarea materi
alului folosit pentru plajă. 
La Geoagiu, de asemenea, 
puteți petrece un week 
-end de neuitat, pentru că 
stațiunea oferă diverse 
forme de relaxare.
Lupeni. Ieri a fost inaugu
rat un ștrand pentru a 
servi populației în petre
cerea timpului liber.

• „Bobo’s Pub" Deva, Str.
1 Decembrie, nr. 11, oferă 
devenilor, și nu numai, dis
tracții pe cinste, cu muzică 
de ultimă oră și DJ dintre 
cei mai apreciați în special 
de tinerii care caută astfel 
de distracții._____________
• „Aristocrat" - club de
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42 și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. '004 
1723121382____________
• „Supreme Club”, din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu ruleta 
electronică, cea mai
savuroasă cafea. 
Rezervări: 0254/221220.

• Munții Retezat. Au unele 
din cele mai frumoase pri
veliști din Europa sud- 
estică. Masivul este traver
sat de multe poteci turis
tice marcate pentru ama
torii de drumeții. Există și 
trasee de cățărare. Locurile 
de campare amenajate și 
cabanele turistice din jurul 
parcului vă așteaptă.
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• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 151 amenzi la legea circulației, din care 19 la regimul de viteză și au reținut 6 certificate de înmatriculare. Au fost constatate 197 încălcări ale diferitelor acte normative și sancționate cu amenzi în valoare de 147,5 milioane lei. (M.T.)
• Prins de polițiști. Este cercetat în stare de reținere Bogdan T., zis „Topo" sau „Axinte", de 17 ani, din Hunedoara, prins în flagrant în data de 22.06., după ce a sustras o poșetă în valoare de 500.000 lei, dintr-un apartament din Hunedoara. Urmează a fi prezentat Judecătoriei Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă. (M.T.)

Și Băsescu 
grațiază...

Daniel I. Iancu
da n le 1.1 a ncugi Informul edla.ro

Consiliul Local Deva va dezbate, astăzi, un proiect de hotărâre, ce are în vedere îmbunătățirea condițiilor privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor publice din cadrul Direcției Poliției Comunitare, aparținând aparatului propriu de specialitate.
(Foto: Traian Mânu)

Paznicii... tot fără bani

«• . au

Cu câțiva ani în urmă, un reportaj difuzat 
de o televiziune (oare care?) ne înștiința 
despre faptul că Justiția își făcea cu vârf și 

îndesat datoria. Vajnicii ei slujitori reușiseră 
nu doar să aresteze și să ancheteze, ci chiar 
să bage după gratii ditamai infractoarea. Care 
cică furase o rață. Chiar dacă respectiva n-a 
fost prinsă cu rața-n gură, deci în flagrant cu 
delictu', ea s-a trezit cu masă și casă pe chel
tuiala statului timp de vreo doi ani. Tratament 
de care n-au beneficiat și cei patru copii 
minori, rămași să se hrănească singuri cu ouă, 
carne, lapte, brânză și tot felu' de alte legume 
pe care le dă o rață (furată) de(-a)casă. După 
vreun an s-a descoperit însă că animalu', 
departe de-a fi mâncat de puradei, trăia bine- 
mersi în ograda stăpânei degrabă depunătoare 
de plângeri la tribunal.

■ Foștii angajați ai Syd 
Pază Hunedoara nu au 
primit banii pe luna 
mai.

/'’’’ică Bășescu ar fi făcut și el recent o
K_-grațier& Nu vă agfria|l> că pe Cozmsi. n- 

avea cum să-f grațiez®'a doua oară! 
schimb s-a pus de-a curmezișul Justiției, și a

Hunedoara (M.S.) - O nouă situație de conflict a apărut în municipiul Hunedoara. Problema care-i frământă pe oameni este aceeași... banii. Cei aproape 100 de foști angajați ai societății Syd Pază SRL Hunedoara nu au primit încă lichidările pentru orele lucrate în luna mai. Banii tre-

buiau achitați de la începutul săptămânii, susține Victor Tămârjan, una dintre persoanele aflate în situația de a- și cere drepturile salariale.
Conturi blocateJumătate dintre foștii sa- lariați au solicitat ieri administrației plata sumelor restante și speră ca în cursul zilei de astăzi situația să se rezolve pozitiv, declara Victor Tămârjan. El a menționat că în urma celor discutate cu administrația societății, oa-

menii au aflat că firma are conturile blocate și că, ieri după-amiază, se purtau negocieri pentru soluționarea problemei. Potrivit sursei citate, fiecare dintre foștii angajați ai societății hune- dorene ar trebui să primească un rest de plată cuprins între 3 și 3,5 milioane lei.SC Syd Pază SRL Hunedoara a încetat raporturile de muncă cu angajați! săi, după ce firma a pierdut contractul de prestări servicii de pază cu Mittal Steel.

Ștrand modem
Lupeni (D.I.) - Ștrandul Municipal Lupeni a fost inaugurat ieri, după ce timp de șapte ani el a fost renovat complet pentru a fi unul modem. Ștrandul cuprinde două bazine, dintre care unul pentru copil, terenuri de joacă, vestiare, aparate de gimnastică, prec um și alte utilități. Bazinul mare este prevăzut cu șase culoare le înot și cu o trambulină de trei metri pentru sărituri.

MlREA Tâ COMTKAZA: Ce credeai despre cazai dlugâldței ucise?
anulat bunătate de hotărâre judecătorească 
prin care se instaurase dreptatea în România. 
Mai precis a grațiat o inamică a statului și 
mămică a șase copii, „veteranul" trecând de 
mult de vârsta de patru ani și îndreptându-se 
vertiginos către cinci, în timp ce prâslea își 
sărbătorea cele șase luni de viață. Femeia 
primise, de la nu-ș ce judecători miloși, 
numa' doi ani de pârnaie pentru cei 215.000 
lei șterpeliți de te miri pe unde. De ce nu 
lași, nene Băsescule, Justiția să-și facă de cap 
și-n continuare?

Drept la replicăCa urmare a articolului „Primarul ascunde bugetul”, apărut în „Cuvântul liber” din 18.06.2005, primarul comunei Sântămăria Orlea a cerut un drept la replică, pe care i-1 acordăm. Este regretabil faptul că unii locuitori ai comunei Sântămăria Orlea, printre care se numără și consilierul local Mircea Petresc, nu înțeleg că cei care au ales prin votul lor primarul l-au obligat să respecte legile statului român și hotărârile comunității locale. Fiecare consilier local, inclusiv domnul Petresc, a avut la dispoziție materialul întocmit pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2004. în legătură cu solicitarea depusă de domnul Petresc, precizez că s-a dat curs acesteia, răspunsul fiind expediat prin poștă.Oare ce daune morale trebuia să cer consilierului local Mircea Petresc având în vedere faptul că acuzațiile aduse s-au dove-dit a fi nefondate?
Victor-Ioan Filip, primarul comunei 

Sântămăria Orlea

Preotul este vinovat. Dacă fata a fost bolnavă, trebuia consultat un medic. Preotul acela trebuie condamnat pentru crimă! Oamenii își pierd încrederea în preoți din cauza unor persoane labile mintal.
Ilieș Maria, 
Deva

Preotul este principalul vinovat pentru tragedia care s-a întâmplat la acea mănăstire. Nimeni nu are dreptul să ia viața unei persoane. Nu știu cum mai poate acel preot să se numească slujitorul Domnului?
Doina, 
Deva

Din nou autogara

• Primăria Municipiului Deva:
Laura Sârba, secretar O8.O0-iO.OO

• Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Vladu, prefect 11.00-14.00

• Primăria Municipiului Hunedoara:
Nicolae Schiau, primar începând cu ora 09.00

• Follfa Municipiului Hunedoara:
Comisar Castel Cozac, adjunctul șefului Poliției Munici
piului Hunedoara 4.00-16.00

Eu sunt un om credincios și merg destul de des la biserică, dar acest caz este ieșit din comun. Eu cred că acest om nu este în toate mințile. Omul este un avar care pentru bani sacrifică suflete nevinovate.
Remus Roșu, 
Deva

Nu știu foarte multe despre acest caz, dar nimeni nu are dreptul să supună la asemenea chinuri fizice o persoană.Mai ales dacă autorul este slujitorul Domnului! Cred că preotul este vinovat!
Roxana, 
Deva

Preotul este vinovat.Preoții salvează sufletele rătăcite prin rugăciuni, nu prin chinuire. Preotul de la acea mănăstire nu are nici o scuză și nu ar mai avea dreptul să slujească la mănăstire. Trebuie judecat și condamnat! 
Cornelia Cincan, 
Deva

Vasile Nicolici, Deva, Aleea 
PatrieiAș dori să știu când se va rezolva problema autogării din municipiul Deva? Pentru că s-a tot promis, dar încă nu s-a făcut nimic.

Răspunsul viceprimarului 
loan InișconiProblema autogării din Deva a ajuns până la președintele Băsescu. Din păcate, la momentul respectiv nu s-a făcut ceea ce era necesar. Nu trebuia Intabulat terenul pe numele unei firme, chiar dacă atunci era de stat, care se putea oricând privatiza. Ar fi trebuit făcute intervenții la guvern. La nivelul municipiului Deva mai există autorizată o autogară, chiar în piața din fața gării, dar din păcate nu are spațiul necesar pentru construirea peroa-nelor, iar

Florin Cazacu, primar BradPrimăria nu mai are terenuri în zonă pentru a i le putea atribui. Dar există autogara privată aparținând DEVA- TRANS, care are deja acceptul ARR-ului de a funcționa și care va fi mo-dernizată, autogară situată pe Strada Depozitelor. în plus vor fi amenajate două stații de tranzit, pe ambele sensuri ale DN 7, în vecinătatea intersecției de la gară.

loan Inișconi, viceprimar DevaDiscotecă sau nu?
Cornel Drăgoi, BradVreau să știu ce are de gând primarul cu activitatea care se desfășoară la Stadion și care deranjează tot cartierul respectiv? Ce măsuri se vor lua?
Răspunsul primarului 

Florin CazacuPractic, acolo a funcționat anul trecut o discotecă, în

acest an ea a fost deschisă doar o singură dată, de sărbători, nemaiprimind de atunci autorizație de funcționare.Insalubritate
I. Danciu, Deva, Al. FlorilorProblema noastră este legată de faptul că în „micul Dallas” nu se ridică containerele de gunoi la timp și este o mizerie de nedescris. Chiar nu se poate face nimic în acest sens?
Răspunsul viceprimarului 

loan InișconiPentru serviciul de salubritate există un anumit grafic, ei trebuind să ridice gunoiul menajer la o zi sau două, în funcție de cantitatea care se acumulează. O să mă interesez de ce nu se ridică gunoiul în zonă și problema se va rezolva.

edla.ro
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SPORT proțap la

• Antrenori. Din cele 66 de echipe afiliate la AJF Hunedoara, doar 25 la sută au antrenori calificați. Ceilalți sunt instructori sportivi, majoritatea provenind din foști jucători de fotbal. (V.N.)
• Selecționate. în cadrul Programului Seara Campionilor, programat să se desfășoare pe 16 iulie a.c., la Timișoara, se va desfășura meciul de fotbal România 94 și Brazilia 94. Cele două echipe s-ar fi putut întâlni în semifinalele Campionatului Mondial din 1994, dacă România învingea Suedia. (V.N.)

Mircea Rednic, tehnicianul care a promovat cu FC Vaslui, era așteptat, ieri, să negocieze o posibilă colaborare cu Jiul Petroșani. „Antrenorul a plecat direct în Franța unde speră să-și găsească un alt contract și nu a mai venit in Vale, așa că noi o să continuăm negocierile cu alți antrenori", preciza Alin Simota, finanțatorul minerilor. {Foto: epaj

■ Proaspăt promovat 
în Divizia A, clubul din 
Vale solicită sprijinul 
autorităților județene.

Deva (C.M.) - Alin Simota, președintele Jiului Petroșani, va fi prezent, azi, la ședința Consiliului Județean, pentru a susține memoriul pe care echipa sa l-a depus în vederea obținerii unei finanțări din partea autorităților județene. „Suntem curioși să vedem poziția autorităților față de performanța noastră, să vedem dacă dincolo de felicitări ne vor sprijini prin alocarea unor fonduri care să ne ajute să supraviețuim în Divizia A. Am discutat deja cu Mircea Moloț, președintele CJ, și mi- a spus că sunt puține șanse să ne poată oferi anul acesta sprijin. Poate însă consilierii vor urma exemplul autorităților din Oradea sau Vaslui unde se pompează bani în sport și vor găsi soluții să ne

Alin Simota

ClPRIAH MABIHUț
ciprian.marinut@informmedia.ro

ajute, pentru că acum e nevoie de bani pentru transferuri și pentru a lua un start puternic”, preciza Simota. Planurile lui Simota vor întâmpina însă opoziția consilierului județean Costel A- vram care l-a mai acuzat și în alte rânduri pe patronul Jiului de afaceri necurate.

Jiul Petrila, favorită la 
titlul național la popice
■ Echipa din Valea 
Jiului pornește cu pri
ma șansă în cursa 
pentru titlu.

Petrila - Ocupantă a locului I la finalul sezonului regulat, Jiul Petrila își propune să confirme așteptările și să cucerească titlul de campioană în cadrul finalei Campionatului Național de Popice echipe care începe azi la Galați. Sportivii din Valea Jiului au un avans minim față de celelalte trei echipe calificate în finală, CFR Cluj, Rulmentul Barșov și IGMSR Galați, întrucât locul I din campionat le-a adus două puncte, iar următoarele clasate au primit 1,5 p, 1 p și 0,5 p. La Galați, se vor juca două runde, una azi și cea decisivă sâmbătă. în funcție de locul ocupat la fina-

Iul fiecărei runde, echipele vor primi următorul punctaj: patru puncte - locul I, trei puncte - locul II, două puncte - locul III și un punct locul IV. „Avem ca obiectiv câștigarea titlului național. Atuurile noastre ar putea fi omogenitatea lotului și ambiția de afirmare a jucătorilor”, preciza Marcel Dobrică antrenorul echipei Inter Petrila.Titlul național ar putea reveni în județul Hunedoara, după ce CS Siderurgica obținea acest trofeu în 2001 și 2003.
Marius Ghrtă

Marius Bădarcea
Marian Bălan
Nicolae Soian
Mihai Nițescu
Aritrenot - Marcel Dobrică.

Mită? Vorbe pe la colțuri
■ Ca să facă dreptate, 
un arbitru ia decizii în 
fracțiuni de secundă. 
De aici, unele greșeli.

Valentin Neagu
valentin.neagu@lnformmedia.ro

■‘ii
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CUVÂNTUL LIBER: La acest 
sfârșit de an competițional 
fotbalistic județean, haideți 
să tragem câteva concluzii 
despre arbitraj.

Grigore Macavei: Simt multe de discutat, desigur. Pentru loturile Diviziei D, județ, juniori și copii, noi am avut la dispoziție 70 de arbitri. Acest lucru înseamnă strictul necesar pentru acoperirea jocurilor și este numărul de arbitri pe care îl avem de câțiva ani încoace.

nu am avut probleme deosebite. în general au avut o comportare bună. în retur însă s-au ivit unele probleme privind violența asupra arbitrilor. La Păclișa, de exemplu, arbitrul Florin Anca a fost lovit cu Violență de doi jucători de la Viitorul Păclișa. De fapt, despre activitatea arbitrilor vorbesc notele acordate de observatori. în general, acestea sunt bune.
C.L.: Se vorbește mult și nu 
întotdeauna de bine despre 
arbitri: sunt înjurați, 
buiduiți și acuzați de tot 
felul de treburi. Ce ziceți de 
treburile acestea?

G.M.: în general, la noi în țară, arbitrajul este mai mult criticat. Mulți nu înțeleg viața de arbitru. El este pus să facă dreptate, iar deciziile sunt luate în fracțiuni de secundă. Desigur, se mai și gre- Grigore Macavei

Concurs de verificare la 
atletism

Hunedoara (C.M.) - Nouă sportivi de la CSS Hunedoara și opt de la CSS Cetate Deva vor participa, la finalul săptămânii, la București, la un Grand Prix de atletism rezervat juniorilor II și III. Concursul constituie ultima verificare înaintea CN care se vor desfășura In 9-10 iulie, dar atât antrenorii hune- doreni Marieta Ilcu și Florin Bucur, cât și tehnicienii de la CSSCetate, Mihai Luca, Nicolae Alexe și Laura Caia își doresc ca elevii lor să urce pe podium. CSS Hunedoara va fi reprezentată de sportivii: Corina Nistorescu, Teodora Pană, Anica Mitrică, Andrada Vinca la 200 m și ștafete, Ciprian Amzuleanu la 3000 m, Cos- min Amzuleanu și Georgiana Puiu la 800 m, Răzvan Ungureanu și Raluca Anton la 400 m. De la CSS Cetate în lupta pentru medalii vor intra: Simona Giura la triplu salt și lungime, Elena Pop la suliță, Alexandra Afloa- rii la heptatlon, Mihaela Țuțurescu, Grina Chiorean, Lavinia Onciu și Mariana Toma la 800 m și Grațiana Strava la 1500 m.

G.M.: Din partea arbitrilor șește. Nu trebuie să uităm căC.L.: Ce probleme ați avut în 
această perioadă?

Grigore Macavei 
președintele Comisiei 
Județene de arbitri
Data nașterii: 3 aprilie 1947, Lupeni 
Activitate In arbitraj: Din 1973. până 
în 1993 - a arbitrat jocuri în diviziile 
C, B și A, fiind arbitru la aproximativ 
750 de jocuri. La nivel internațional a 
oficiat 15 jocuri.
Funcții: 1994 - președinte al Comisiei 
Județene de arbitri, din 1995 - vice
președinte AJF Hunedoara și președin
tele Comisiei Județene de arbitri. 
Căsătorit, doi copii.

pe terenul de fotbal sunt arbitri mai tineri decât mulți jucători. De aici și mentalitatea greșită a unor jucători, care nu admit ca un tânăr de 18 ani să-i spună că a greșit.
C.L.: Primesc arbitrii bani 
pentru a fovoriza pe unul 
sau pe altul?

G.M.: La nivel superior, începând cu Divizia G, până la B șî A, mulți conducători de cluburi vorbesc pe la colțuri că au vrut să miluiască sau chiar au mituit arbitri. Eu pe cine să cred? Pe conducătorul care spune una, ori pe arbitrul care spune nu?

Aici este vorba despre fapte penale, iar dacă nu ai dovezi, nu poți vorbi despre asemenea fapte. Oricum, de 11 ani, de când sunt eu președinte, în județ nu am avut asemenea probleme.
C.L.: Unii conducători de 
cluburi sunt nemulțumiți de 
prestația arbitrilor. Ce 
putem spune de acest lucru?

G.M.: Am avut asemenea semnale, dar izolate. Contestațiile vin din partea acelora care, din cauza rezultatelor slabe ori a neputinței jucătorilor, dau vina pe arbitri. Nu întotdeauna au dreptate.

Memorialul loan Drăgoi
Cinciș (C.M.) - Sportivi de la cluburile Dinamo, Sportul studențesc, Locomotiva, CSS Satu Mare, CSS Craiova, CSS Pitești, CSS Arad, CSS Timișoara și Constructorul Hunedoara vor participa, la acest sfârșit de săptămână, la Memorialul „loan Drăgoi” la caiac-canoe. întrecerea se va desfășura sâmbătă, de la ora 16.30 și duminică de la 9.30, pe lacul Cinciș, la simplu și dublu, pe distanțe de 500 și 1000 metri petru juniorii I și II și pe 2000 metri pentru juniorii III. „Pentru sportivii noștri, concursul constituie un bun prilej de verificare a nivelului de pregătire înaintea finalelor campionatului național de juniori ce se va desfășura în luna august”, preciza Gavril Drăgoi,

IaCUVÂi
Află cum poți câștiga:• Decupează și completează talonul de concurs publicat vineri în ziar.• Depune plicul în urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbătă, duminică și luni sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc miercuri, 29 iunie 2005, la sediul redacției Cuvântul liber.

și câștigi în fiecare vineri!• Numele câștigătorilor vor fi publicate în paginile ediției de joi, 30 iunie a.c.
• 3 premii x 1.000.000 lei 

(100 lei noi)Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211.275.
Regulament:Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu pot participa angajații SC Inform Media SRL și nici radele acestora de gradul I sau II.

Talon de concurs - 24 iunie 2005
Nume______________________Prenume____
Adresă. 
Telefon. E-mail

I JURNAL
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PE SCURT
...................................................................... ...................................................

• Scandal. O serie de incidente au izbucnit, miercuri, pe stadionul Morumbi din Sao Paulo, între suporteri și forțele de ordine, cu o oră înainte de începerea meciului dintre Sao Paulo și River Plate.(MF)
• Tupeu. Un spectator îmbrăcat cu un tricou în culorile Braziliei a intrat pe teren în timpul meciului dintre selecționata antrenată de Carlos Alberto Parreira și naționala Japoniei, disputat, miercuri, la Koln.(MF)

Lucescu în 
Turcia?

Donețk (MF) - Antrenorul echipei Șahtior Donețk, Mircea Lucescu (foto), negociază încă de marți cu Federația Turcă de Fotbal (TFF) pentru preluarea postului de selecționer și solicită un salariu anual de 3,5 milioane de dolari, a a- nunțat cotidianul Milliyet. Ersun Yanai a fost demis, miercuri seara, de la conducerea tehnică a reprezentativei Turciei, însă federația era hotărâtă să renunțe la el de mai multe zile. Președintele TFF, Levent Bicakci, i-a cerut președintelui clubului Beșik- taș, Yildirim Demiroren, să se întâlnească în numele federației cu Lucescu la Milano. întrevederea celor doi a avut loc în noaptea de marți spre miercuri și s-a încheiat dimineața, însă Demiroren și Lucescu nu au ajuns la un acord. Lucescu, a negat, ieri, că poartă negocieri cu oficialii turci, menționând că nu tȚ!» intenționează să j*, se despartă de «gjMn formația ucraineană.

F. Guidolin

Guidolin 
la Genoa
Roma (MF) - Tehni- 
danul Francesco i
Guidolin este noul 
antrenor principal al i
echipei Genoa, nou 
promovată în prima 
ligă a campionatului 
Italiei. Conducerea, 
grupării Genoa a 
anunțat că a ajuns la 
un acord cu Guidolin I 
asupra termenilor 
contractului și a peri- :
oadei acestuia, doi I
ani. Gpidolin îl înlocu- i
iește la Genoa pe i
Serse Cosmi, care a 
demisionat din cauza 
neînțelegerilor cu 
președintele Enrico 
Preziosi, după ce a 
reușit să aducă echi
pa în primul eșalon ț
după zece ani în Se- i
rie B. Qubdwgț&ai - P. 
se află în pifi scandal i
de corupție, după ce I
presa italiană a dez
văluit că partida ‘
Genoa - Venezia a i
fost tiucată. :

Pilotul italian Valentino Rossi, lider în clasamentul mon- acolo unde se va desfășura duminică cea de-a șaptea etapă dial, s-a antrenat ieri pe circuitul de la Assen, din Olanda, a Campionatului Mondial de motociclism viteză.(D.Ș.)
Excluși din lotul Mexicului
■ Fotbaliștii Salvador 
Carmona și Aaron Galin
do au fost depistați po
zitiv, relatează Reforma.

Frankfurt (MF) - Doi jucători ai reprezentativei Mexicului, Salvador Carmona și Aaron Galindo, excluși din lotul de la Cupa Confederațiilor

fost pozitiv i pentru cei doi jucători. „Probele de urină au demonstrat prezența nandro- lonului”, scrie sursa citată.
Motive disciplinareForul internațional FIFA a anunțat, miercuri seară, că nu a primit „nici o notificare” din partea Federației Mexi- .._____________ ,______ cane de Fotbal privind suspi-pentru „indisciplină”, au cta&Be desdopaji care planeazădepistați pdziti^'cu năridrd- ’ asHprS ceh® doi fotbaliști. Ion, a anunțat, miercuri, cotidianul Reforma. Potrivit sursei citate, în urma unui

trolul antidoping”. Cei doi jucători nu au făcut parte din cei patru internaționali mexicani care au fost supuși controalelor antidoping, prin tragere la sorți, după meciurile Mexic - Japonia, scor 2 - 1, și Mexic - Brazilia, scor 1 - 0, iar Federația Mexicană, precum și președintele Alberto de laTorre, au reafirmat că exclu-

deține nici o informație cu privire la acest control astfel- că, pentru moment, nu are' motiv să intervină”, a spus purtătorul de cuvânt.De asemenea, Markus Siegler a reamintit că în cazul unui „dopaj sistematic”, regulamentul F1FA prevede o a- mendă de 25.000 de franci el-|
Miercuri seară, după meciul Mexic - Grecia, scor 0 - 0, directorul de comunicare alcontrol antidoping care ar fi fost efectuat în Mexic înainte de Cupa Confederațiilor s-a constatat că eșantionul A a
FIFA, Markus Siegler, a precizat că, de la începerea Cupei Confederațiilor, nu a „existat nici un caz pozitiv după con

vețieni pentru un jucător și ; derea lui Carmona și Galindo.. ejOiMjitea echipei din,4Xu> a fost decisă din „motive dis^ ^ffeu. "Seâecțîoherul ech^^fe-ționale a Mexicului, Ricardo Lavolpe, a menționat că cei doi jucători au fost sancționați pentru indisciplină. „Dis-
ciplinare”. Totodată, Markus Siegler a reafirmat că „dacă a fost efectuat un control antidoping în Mexic de către Federația Mexicană, atunci a-ceasta trebuie să-și asumeresponsabilitatea”. „FIFA nu ciplina echipei este primordială și de aceea ei au fost tri-

Succese în box
Siofok (MF) - Doi pugiliști români, George Dobros și Flavius Bîa, s-au calificat în semifinalele Campionatelor Europene rezervate cadeților (până la 16 ani), care se desfășoară în localitatea Siofok, în Ungaria, și se vor încheia sâmbătă. Prin calificarea în semifinalele competiției, pugiliștii Dobros și Bia și-au asigurat cel puțin medaliile de bronz la categoriile 52 kg, respectiv 60 kg. Cei doi sportivi români vor boxa astăzi în faza semifinală a competiției.

miși acasă”, a spus Lavolpe. 
.8

Rusoaica Maria Sharapova, campioana en-titre la Wimbledon, s-a calificat în turul trei al competiției de la Londra, învingând-o ieri pe bulgăroaica Sesil Karatantcheva (scor 6 - 0, 6 - 1).(D.Ș.) (Foto: EPA)
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Pleacă în deltă
București (MF) - Jucătorii echipei Dinamo București vor pleca, duminică dimineață, în Delta Dunării, într-o vacanță de trei zile, la invitația lui Bagher Karimzadeh, membru în Consiliul Director al clubului, întoarcerea fiind programată marți după-amiază. Reunirea lotului este prevăzută pentru miercuri (29 iunie), la stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, urmând ca până vineri să fie efectuată și vizita medicală. în perioada 11 - 23 iulie, echipa Dinamo București va efectua un turneu în Franța.

Silcotub, fără două jucătoare *
■ Ana Maria Lazer și Li
liana Crăciun s-au trans
ferat la ETO Gyor, res
pectiv Poșta Câlnău.

Zalău (MF) - Antrenorul formației Silcotub Zalău, Ghe-
în acest moment, pot să spun că 
am promovat patru junioare în 

echipa mare.

Gheorghe Tadici

orghe Tadici, a anunțat că jucătoarele echipei sale Ana Maria Lazer și Liliana Crăciun vor evolua în sezonul viitor la ETO Gyor (Ungaria), respectiv Astral Poșta Câlnău.

Pivotul Ana Maria Lazer va evolua din sezonul viitor la ETO Gyor, semnând un contract pe doi ani.Cea de-a doua handbalistă care va părăsi Silcotub, extrema Liliana Crăciun, va juca din sezonul viitor la Astral Poșta Câlnău. „Nu intenționez să mai fac vreun transfer, poate portarul Olimpia Vereș, sosită din SUA, și pivotul Simona Spiridon, de la Hypo Viena”, a glumit antrenorul Gheorghe Tadici.
Forțe proaspeteVereș și Spiridon se află la Zalău, de două zile, de unde vor pleca cu echipa la Râm- nicu Vâlcea, pentru ceremoniile programate zilele viitoa

re, cu ocazia împlinirii a 25d de ani de existență ai clubu- lui Oltchim, dar și pentru disputarea meciului aniversar al - naționalei de tineret din 1999, când aceasta cucerea titlul mondial, în Brazilia.Handbalistele Vereș și Spi-1 ridon au fost componente ale J formației campioane mondi-« ale de acum șase ani. Silcotub s-a reunit la începutul săptămânii, dar după deplasarea la11 Râmnicu Vâlcea, jucătoarele ? vor mai primi două săptămâni de vacanță.„Abia apoi urmează să începem pregătirea adevărată, în acest moment, pot să spun că am promovat patru junioare în echipa mare”, a încheiat 1 antrenorul Tadici.
S-a despărțit de FC Steaua
■ Dumitru Dumitriu a 
încetat, miercuri, colabo
rarea cu FC Steaua „în 
condiții amiabile".

București (MF) - Rezilierea contractului dintre cele două părți s-a făcut de comun a- eord, în urma unei întâlniri între Dumitriu și patronul FC Steaua, Gigi Becali. „Am fost la sediul clubului, ne-am strâns mâinile, iar eu voi rămâne pe viață stelist. Țin să le mulțumesc tuturor colaboratorilor pe această cale, și nu în ultimul rând suporterilor, pentru această performanță. Doresc Stelei mult succes în încercarea de a se califica în grupele

Ligii Campionilor”, a declarat Dumitru Dumitriu.
PalmaresAcesta a devenit, în octombrie 2004, șeful departamentului scouting al FC Steaua, și, cu trei etape înainte de finalul sezonului 2004/2005 a preluat conducerea tehnică a echipei, după încetarea colaborării cu Walter Zenga. Tehnicianul Dumitru Dumitriu a mai pregătit formația Steaua în perioada 1994 - 1997. Sub conducerea tehnică a lui Dumitriu, Steaua a câștigat de trei ori consecutiv campionatul, a obținut două Cupe ale României și s-a calificat de trei ori în grupele LC. Dumitru Dumitriu

Covaciu, la JolidonCluj-Napoca (MF) - Tehnicianul Gheorghe Covaciu a fost numit în funcția de antrenor principal al echipei de handbal feminin „U” Jolidon Cluj, cu care a semnat un a- cord pe trei sezoane. „Mă bucur mult că am revenit la Cluj. Abia aștept să văd echipa și să ne cunoaștem mai bine”, a spus Covaciu, care a mai antrenat formația clujea-. nă în sezonul 2001/2002. Din primăvara anului 2003, Covaciu a pregătit Rapid, cu care a și câștigat campionatul încă din primul sezon. Prima opțiune pe lista de achiziții a lui Covaciu este portarul echipei Rapid și fostul său secund la formația bucureșteană, Cristina Dogaru Cucuian.



• Cuvântul Liber a lansat 
avalanșa premiilor de vară!

litoralul românesc al Mării 
Negre.

•Urmărește promoția în 
ziarul familiei tale!
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•Pregătește-te să petreci 
alături de persoana iubită 
un minunat sejur pe

•Cuvântul liber scoate la 
bătaie patru sejururi la 
mare.

•Fii pe fază! LUNI începe 
concursul cu piese puzzle!

EETE3 cuvântul



Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând garsoniere (19)

• zona Dada, etaj 4, suprafață totală 30 metri 
pătrați, ocupabilă imediat. Preț 480. mii. lei, tel. 
219470. (Multiprima)
• zona lulhi Maniu, etaj intermediar, utilată 
complet, balcon închis. Preț 650 mii. lei, tel. 
219470. (Multiprima)
• doc, complot mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et. 1, Dorobanți, vedere la bulevard, Preț 
21.000 euro, Tel. 0745.411.449. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• zonă ultracentrală dec., balcon, lavabil, 
instalații sanitare și electrice noi, apometre, gaz 
- 2 focuri, repartitoare, preț 870 mii. lei, neg., tel. 
231212,0740/013971. (Garant-Consulting)
• zona Dadă balcon, repartitoare, apometre, et 
intermediar, preț 550 mii. lei, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant-Consulting)
• zona MăiățU, parter, contorlzări, confort 1, 
preț 800 mii. lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant- 
Consulting)
• zona M. Decebal, bl.15, confort 1, dec., 
bucătărie șl baie faianțate, apometre, reparti
toare, ocupabilă Imediat, tel. 0741/154401, 
227542. (Garant-Consulting)
• zona KogăNcoanu, bucătărie, bale, balcon, et 
intermediar, tel. 0741/154401,227542. (Garant- 
Consulting)
• zona Dadă contorlzări, parchet, dublă etaj 
intermediar, fără amenajări, preț 550 mil. lei neg. 
Tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Qojdu, 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 
mii. 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 mii. lei neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona ZamflroKu, dec., etaj 1, ocupabilă Ime
diat 650 mil.lel. 2352080721/985258 (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă Imediat preț 485 mil. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dadă bloc cărămidă et. 1, dec., contorl
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Măriri, dec,, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 
3000)
• zona Măriri, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• decomandată zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18.500 euro, negociabil, Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)
• ofertă excepțională! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorlzări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
• Don, cartier Daciă preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• lenMec, parchet, faianță gresie, contorlzări, 
zona Gojdu, preț 490 mil. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• dec, et <0 mp, 2 băi, parchet, centrală termică 
balcon, etaj Intermediar, zona centrală preț 900 
mil. lei, tel. 235.019, 0727/707880, 0727/508610. 
(Casa de Vis)
• dec, st 32 mp, balcon închis, contorizărl totale, 
mobilată, utilată zona Mioriță 800 mil. lei, tel. 
235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
■ zona KogăNcoanu, etaj 2, amenajări Inte
rioare, contorizărl, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat, preț 670 mil. lei, neg. Tel. 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika).
• zona Prograeul et. 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizărl, ocupabilă Ime
diat Preț neg. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)

• dec, etal 2, complet contorlzată formată din 
cameră hol, bale, Aleea Romanilor, preț 330 mil. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetanla)
• dec, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizărl, scară cu Interfon, Decebal, 
preț 700 mil. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• geraontati 2 camere, contorizărl, gresie, 

faianță repartitoare, parchet bale cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mil. lei. 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania)
• decsmandută 43 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie șl faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz șl boiler, 
usă intrare lemn masiv, preț neg, tel, 
0726/826624 (Temporls)
• semfdscemapdată zona Gojdu, parchet, 
gresie, faianță lavabll, g contorlza* «pometre, 
gigacalorlmetru pe scară preț 465 mil., nego
ciabil. Tel. 228540,0788/299904 (Ag.Ella)

• 2 camera, zona Dacia, gresie, faianță 
apometre, gaz contorlzat etaj 3, ocupabilă 
imediat preț 520 mil. Tel. 228540,0788/288818 
(Ag.Ella)

• decomandată zona Dorobanți, balcon 
construit, termopan, gresie, faianță parchet 
laminat ușă metalică apometre, gaz contorizat 
ocupabilă imediat. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Ag.Ella)
• 2 camere plus baie, zona Dacia, etaj 2, 
apometre, gaz contorlzat, parchet, etaj 2, preț 
550 mil., negociabil. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Ag.Ella)
• ganonleri, zona Dacia, dec., modificări, 
gresie, faianță contorizărl, ST 30 mp, preț 470 
mii, lei, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zonă bună balcon, parchet lamelar, apo
metre, gresie, faianță mobilă bucătărie, preț 620 
mii. lei, tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• zona Decebal, etaj 1, contorizărl, amenajată 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobuslness)
• Micro 8 Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488 (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Himedoara, zonă centrală et. 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mil. lei, neg. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona Union, et. 4 convector + boiler, preț 360 
mil. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convector 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Hacăra, et 9, convector+boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Dunărea, etaj 4, izolat 
azbociment apometre, gresie, faianță, ușă nouă 
jaluzele exterioare, preț 320 mil. lei, neg. Tel. 
0741/130438 (Profil Expert Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Parâng, convector, lavabll, 
gresie, preț 250 mil. lei, neg. Tel. 0724/379377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• eta) 2, zona Dunărea, 480 milioane, neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• 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 mii. lei, tel. 
231212,0740/013971. (Garant-Consulting)
• zona Ctodovtaă semidec., contorizărl, ocu- 
pabil Imediat, preț 640 mii. lei, tel. 224296, 
0785/361782. (Garant-Censulting)
• zona L Creangă dec., contorizărl, fără îmbu
nătățiri, efaj bun, preț 1,100 mid. lei, tel. 224296, 
0788/361782. (Garant-Consulting)
• zona L Maniu, dec., balcon, apometre, et 2/4, 
preț 1,2 mid. lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant- 
Consulting)
• zona Id Bălcescu, et Intermediar, semidec., 
gresie, faianță centrală termică parchet balcon 
închis, preț 740 mil. lei, tel. 221712,0724/305661. 
(Garant-Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamflrescu, «•comandat». et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandate, living, bucătărie, superame- 
nalat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.616. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• Gojdu, decomandata, et bun, parchet gresie, 
fal antă, lavabil, contorizărl. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

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

Cumpăr garsoniere (20)

• In Deva, zonă bună de preferință etaj Inter
mediar șl cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• In zonele Eminescu, Dacia, Avram lancu, 
Mărăștlul Nou, tel. 0745/302200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• urgent, doc, zonă centrală plata pe loc, tel. 
0740/126029. (Prima-înv* <t>

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Bălcescu, sdec., gresie, faianță balcon 
închis, 54 mp, preț 850 mil. lei, neg., tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona (tajdu, dec, balcon închis, contorlzări, 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 Mleezcu, dec., contorlzări, parchet, 
gresie, faianță balcon închis cu termopan, et 2, 
preț 800 mil. lei, neg., tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• uraant, dec, zona Zamflrescu, et 1,54 mp, 
parchet completcontorlzat preț850 mil. lei, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona lenea Transilvania, ușă metalică 
parchet lamelar, gresie, faianță preț 650 mil. lei, 
neg., tel. 0721/815781. (Prima -Invest)
• umnt N mp, centrală termică nouă parchet, 
gresie, faianță modeme, balcon, preț 750 mil. lei, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zonă bună sdec, 50 mp, contorlzări, et. 2, 
amenajat occidental, preț 860 mil. lei, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

• zona B Decembrie, etaj Intermediar, gresie, 
faianță parchet 2 balcoane, Preț 1,250 mid. lei, 
tel. 219470. (Multiprima)
• zona Ttfcr, etaj Intermediar, gresie, faianță 
balcon. Preț 730 mil. lei, tel. 219470. (Multiprima)
• zona Dadă et. 3,2 holuri, gresie, parchet 
laminat liber, preț 640 mil. lei, tel. 206003. 
(Mlmason)
• zona MHa municipiului, et. 2, sdec, neame
najat, pr 950 mil. lei, neg., tel. 0745/159608, 
206003. (Mlmason)

• zona bdui 1 Decembrie, cu vedere în spate, 
liber, fără îmbunătățiri, preț 990 mil. lei, tel. 
0745/640725. (Mlmason)
• zona Mta, dec., et 2,52 mp, stare bună 
contorizărl, beci, preț 13 mid. lei, neg., tel. 
0740/173108 230324. (Mlmason)
• zona Astoita, sdec., parter, neamenajat preț 
650 mil. lei, neg., tel. 0740/173103, 230324. 
(Mlmason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat șl utilat, mobilă lacomandă modernă Oca
ziei 785 mil. lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)

o eta| 8 circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizărl, bine întreținut Zamflrescu, preț 980 
mil. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 
e etal 8 decomandate, contorizărl, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
• eta) 8 balcon închis, contorizărl, gresie, 
faianță bine întreținut zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mil. lei, neg., tel. 223400,0743/103622, 
0720/387896. (CasaBetanla)
e zonaALCrlșulul,semldecomandate,etal 3,cu 
mici modificări la bucătărie, balcon închis, 
gresie, faianță contorizărl, preț630 mil. lei, neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat apartament standard suportă modificări, 
ocupabll chiar astăzi, preț negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Docobal 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, 
Tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Uzo Balcan, la stradă parchet laminat 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, convec
tor, ocupabll în 24 ore, preț 525 mil, lei negocia
bil, tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, amenajat șl 
modificat stil occidental potrivit pentru 
pretențioși, termopan, parchet stejar bine 
întreținut, gresie, faianță rlglps, spoturi, 
contorizărl, boxă preț 1120 mil, lei negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Docobal, decomandate, etaj Interme
diar, vedere la stradă amena|at șl modificat 
deosebit balcon mare, termopan, uși noi, 
parchet laminat gresie, faianță preț 1500 mil. 
lei, negociabil, tel. 0785/165703, 0745/302200, 
232808 (Fiesta Nora)

• zona Dadă bloc cărămidă contorizărl, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mit, neg. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă contrail. împăratul Tralan, parchet, 
modificat contorlzări, preț900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208 0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazta, zona piață, decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabll Imediat, preț 28000 
euro, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Mkro 15, etal Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil., neg. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
• zona N. Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizărl, preț 770 
milioane lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zona lefan, etaj Intermediar, decomandate, 
modificări, balcon închis, centrală termică 
calorifere noi, parchet nou, gresie, faianță 
spoturi, uși schimbate, preț 530 mil. lei, nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• zona piață decomandate, 54 mp, cu balcon 
închis, gaz 2 focuri, apometre, Cămară debara, 
preț 650 mil. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• decomandata, zona Straiului, etaj Intermediar, 
fără mari îmbunătățiri, merită văzut, preț 360 
mil., ușor amenajat. Tel. 228540, 0788/299904 
(Ag.Ella)
• MnktacommdaNatal 2, balcon închis, mare, 
contorlzări, parchet zugrăvit proaspăt ocupabll 
Imediat preț 800 mil. Tel. 228540,0788/299904 
(Ag.Ella)
• foarte urgent semldecomandate, zona Impă- 
rateul Tralan, gresie, faianță parchet, zugrăvit 
în lavabll, bucătărie modificată preț 890 mil., 
negociabil. Tel. 0788/299904. (Ag.Ella)
• zamktacomandate, zona bdul Dacia, eta). 3, 
parchet gresie, faianță termopan la dormitor, 
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)
• decomandata, zona I. Corvln, bucătărie cu 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet forme rlglps cu spoturi, 
supermodern, boxă parțial modificat preț 1,160 
mld„ negociabil, Tel. 228540, 0722/566938 
(Ag.Ella)
• decomandata, zona Neptun, etaj 3, apometre, 
gresie, faianță balcon închis, zugrăvit în lavabll, 
preț 1,150 mid., negociabil, Tel. 228540, 
0788/888818 (Ag.Ella)

• decomandata, gaz contorlzat apometre, fără 
mari îmbunătățiri, zona Gojdu, etal 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)
• zona DorobanțL et. 2. decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări Interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță eta, se vinde complet 
mobilat șl utilat de ultimă oră preț neg. Tel. 
0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona AL Streiulul, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt preț 450 
mil. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț neg, ocupabile imediat Preț neg. Tel. 
211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianțâ 
moderne, balcon închis, contorizărl. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• semldecomandate, bucătărie modificată 
contorlzări 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 Zamflrescu, preț 900 mii. lei, tel. 
235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• superamenajat gresia, faianță parchet, 
contorizări, ocupabil imediat et. 1, posibilitate 
balcon, zona Dacia, preț 670 mii. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)

. • urgent, zonă bună dec, et 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizărl, preț 780 mil, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona L Maniu, etaj Intermediar, amenajat 
contorlzări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită preț 1,2 mid. Tel, neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubln'sHome)
• zoni UUcescu, etaj Intermediar, centrală ter
mică gresie, faianță parchet merită văzut preț 
770 mil. lei, neg. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Liliacului, decomandate, amenajat 
recent contorizări, parchet, ocupabil imediat, 
preț 1,030 mid. lei. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• zona Docta, etal 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabll, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă Merită văzutl Preț 660 mil. lei, neg. 
Tel. 0745/666447. (Rubin's Home) 1
• zona KogăNcaanu, în circuit etaj Intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 0745/666447, 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• zonă centrata, etaj Intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită preț 1,030 mid. lei, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• tefrzcontraL vedere la Cetate, modificat ST 65 
mp, 2 balcoane, parchet nou, merită văzut etal 
Intermediar, preț 1,250 mid, neg. Tel. 
0745/666447,0727744923. (Rubin's Home)
• semldecomandata zona împăratul Tralan, 
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobuslness)
• decomandata, Uitatului gresie, faianță. 
parchet lamelar, lavabll, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobuslness)
• supăr otartăl 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)
• daconuuidato, stal 1. 2 balcoane, oarchet 
laminat, contorizărl, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. Tel. 0720/869918. (Casa 
Grande)
• samldcccmandata, contorizări, parchet, 
cărămidă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0720/869918 (Casa Grande)
• zamktacMnandata, contorizări, gaz, apă etaj 
Intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• Dwa, caritar 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)
• decomendate, Mkro 5, parter înalt amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 milioane 
lei. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
bafcorrfrwhta1^^730 mil. lei. Tel. 710U8 

0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• nmuxlt Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 milioane lei. 
Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• samldaconuuidate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mil. lei, neg. Tel. 
0741/130438. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Cantină etaj Intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică Instalații noi, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 0724/379.377. (Profil 
Expert Hunedoara)
• semldecomandate, zona Gării, parchet gresie, 
faianță ușă metalică bun de privatizare, preț 
600 mil. lei neg. Tel. 0724/379377. (Profil Expert 

Hunedoara)
e Micro 2, eta| 2, preț 525 mil. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/9024% (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Micro 8 modificat etaj Intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mil. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/372108 0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• zona gărlL confort 1, parter, balcon închis, 
contorizărl, preț 435 mil. 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 0742^72106, 
0742/902488 (Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Bucegl, etaj 2, centrală 640 mil., neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona BucagL fără îmbunătățiri, 450 mii., neg.
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
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• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega Imobil
iare Hunedoara)
• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică 430 mii., neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
• zona Mkro 5/1, et. 1, centrală amenajat, 720 
mii., neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Artlma, et. 3, ușă nouă 620 mil. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrata Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• do preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)
• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv blo
curile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent zonă bună plata imediat, tel. 215212 
(Prima-lnvest)
• urgent, In zonele Decebal, Bălcescu Nou, 
Mărăștl, Eminescu, Progresul, Avram lancu, tel. 
0745/302200- 0723/251498 (Fiesta Nora’

Vând ap. 3 camere (05)

• legeni decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefon 0726/826624. 
(Temporis)
• zona Zamflrescu, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorlzări, gresie, faianță 
parchet, modificări la bucătărie, preț38000 euro 
neg, telefoane 0745/302200,0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• zona DocsbaL etal 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)
• zona Progresul, etaj 2, decomandate, ame
najat șl modificat stil occidental (vino să vezi), 
centrală termică tel. 0788/165703,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Ptață decomandate, parterînalt, balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, centrală 
termică parchet stejar, preț 1280 mii. lei neg., 
urgenți 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)
• zona plată bloc cărămidă parchet apometre, 
1,23 mid. lei, urgent, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• dac, balcon închis cu termopan, contorizărl, 
ușă metalică mobilă dormitor nouă et. 2, 
ocupabll Imediat, preț 1,030 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona DorobanțL dea, 2 balcoane, 2 băi, 77 mp, 
et 3, preț 1,5 mid. lei, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă idbacantrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etale, apartament liber, 
preț 40X100 euro. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
• zonă cantata, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabll Imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• decomandate* zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă, parchet stejar, contorl
zări, gresie+falanță st 80 mp, preț 13 mid. lei. 
Tel. 211587, 0723/660160, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• zonă idbacantrală superamenajat, modificări 
Interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
Interioară din stejar, gresie+falanță ocupabil 
imediat Preț 1,45 miliarde, lei, neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabll Imediat preț38000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• decomandata zona Minerului, etaj 1, balcon 
mare, construit centrala termica gresie, faianța 
parchet, Instalații sanitare noi, calorifere noi, 
preț 1.100 mld„ negociabil. Tel. 228540, 
0788/299904. (Ag.Ella)
• zona DorobanțL et. Intermediar, centrală 
termică bucătărie modificată 2 balcoane, preț 
40.000 euro, neg., tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant-Consulting)
• zona L Creangă dec., contorizărl, bucătărie 
mărită gresie, faianță parchet 2 băi, preț 43.000 
euro, neg., tel. 224296, 0788/361782. (Garant- 
Consulting)

• zona 22 Decembrie, et intermediar, dec,, 2 băl, 
2 balcoane, parchet repartitoare, preț 13 mid. 
lei, tel. 221712,0724/305661. (Garant-Consulting)
• zona Oo|dii, parter, dec., balcon, bucătărie 
modificată gresie, faianță contorizărl, parchet 
laminat, preț 37,000 euro, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (Garant-Consulting)
• zona Prograzul bucătărie, bale, balcon, et. 1, 
preț 1380 mid. lei, tel. 227542, 0741/154401. 
(Garant-Consulting)
• zona N> Bălcescu, etaj Intermediar, suprafață 
80 mp, utilată complet balcon închis. Preț 1.050 
mil. lei, tel 219470. (Multiprima)
• zona Neptun, parter, utilat complet suprafață 
80 mp. Preț 45.000 euro, tel 219470. (Multiprima)
• decomandata contorizări, termopan, ame
najat mobilier, bucătărie la comandă etal Inter
mediar, zona Mărăștl, preț 13 mid. lei, neg., tele
foane 235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa 
de Vis)

• somldoconiandata greuta, faianță modificări 
Interioare, modernizat contorizări, etaj inter
mediar, zona Gojdu, preț 13 mid. lei, neg, tele
foane 235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa 
de Vis)
• decomandata, bucătăria mare, 2 băi, debara 
contorlzări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Dacta, decomandata et. bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță usă metalică. Preț 820 
mil. lei, neg. Tel .0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• zonă centrală dea, et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 1,4 mid. lei, tel. 206003, 
0745/159573. (Mlmason)
• zona Zamflreacu, dec, parter, pretabll birouri, 
sediu firmă cabinet, preț 38000 euro, neg, tel. 
0745/640725. (Mlmason)
• zona Gojdu, sdec., et 1, bucătărie modificata 
parchet laminat, contorizărl, preț 13 mid. lei, 
neg, tel. 0745/159608 215113. (Mimason)
• zona Spitalul județean, 2 băi, 3 balcoane, tară 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• 1 Decombria modificări, termopan, gresie,

«
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. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• decomandata ultracentral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobuslness)
• decomandata idtracontral 1 Decembrie, 
amenajat gresie, faianță termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobuslness)
• ataj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• atală decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Mkro 8 modificat, 550 mil. neg. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabrici de Tricotaje, centrală 850 mil, 
neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)
• Hunedoara, Mkro 8 2 balcoane, etaj 2, con
vertor, gresie, preț 725 mil. lei, neg. Tel. 747798 
0742/872108 0742/902488 (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Hunedoara, dfconundata, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid leî, 
neg. Tel. 747798 0742/872108 0742/902488 (Tina 
Terra Mia Hunedoara)

• Ti jM etal 2. convectoare, boiler. 780 
mil. Tel. 710128 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 8 decomandate, amenajat gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 ml L Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)

• Mlhal VHmzuL 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, centralătermlcă 525 mil. lei. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara) 
•bdul Tralan, amenajat două balcoane 
închise, convertor, preț 750 milioane tel. Tel.

1OL29, V740/14678. » imobfHSTWe- 
doart)
• Micro 8 etaj 2, semldecomandate, preț 280 
mil. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandata* zon* Stadion, etaj 3, CT, faian
ță gresie, preț 880 mil. lei, neg. Tel. 0741/130438 
(Profil Expert Hunedoara)
• MmfdMMMndtta* zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri, preț 900 mii. lei, neg. Tel. 
0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• ta Den, zonă bună poate să fie și semideco
mandat etaj Intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. ' 
Evrika)
• decomandata cu garaj, în zona împăratul 
Tralan, etaj Intermediar, preferabil fără 
îmbunătățiri, se face ofertă Imediat cu plata 
urgent, tel. 0254/232808 0723/251498 0745/ 
W22M.rFiestaNora)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent zonă centrata contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
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• am Emkwiai, decomandate, bloc de cără
midă, 90 mp, etaj 1, centrală termică, 2 băi, 2 bal
coane, parchet, gresie faianță, bucătărie modi
ficată, vedere în 2 părți, zonă liniștită, preț: 
52,000 euro neg., tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Prograuii, decomandate, balcon închis, 
hol centrai, 2 băi, posibilitate de modificare, 
centrală termică, preț 1500 mii. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Crizintemitor, etaj 4, suprafață 85 mp, 
parchet laminat, balcon închis, gresie, faianță, 
termopan. Preț 1.450 mii. lei, tel 219470. (Multi
prima)
• zona iMacuU, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 mid. lei, 
neg. Tel .235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zonă centrală, I. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Saturn, etaj 3,2 băi, 3 
balcoane, centrală termică, ST 100 mp, preț 1550 
mid. Tel. 228540,0722/566938. (Ag.Ella)
• decomandate, zona Liliacului, etaj 1,2 băi, 2 
balcoane, gresie, faianță, preț 45.000 euro. Tel. 
228540,0788/299904. (Ag.Ella)
• decomandate, zona bdul Decebal, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, parchet, preț 1,600 mid., 
negociabil. Tel. 228540,0722/566938. (Ag.Ella)
• zona bdul Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centralătermică gresie, 
faianță, parchet ocupabil imediat, preț 1,6 
miliarde lei, neg. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Miorița, amenajat centrală termică, 
balcon, preț 15 mid. lei, tel. 0741/1544012,227542. 
(Garant-Consulting)
• zona bdul Decebal, et 4/7, neamenajat preț 
1,6 mid. lei. Tel. 0745/666447. 0740/232043. 
(Rubin's Home)
• zona Bâlcocu, colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat preț 35.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zona L Creangă, etaj intermediar, 2 băi cu 
gresie și faianță, parchet, centrală termică, toate 
noi, amenajări interioare, bloc de cărămidă, 
merită văzut. Preț 47.000 euro, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• to Deva, zonă bună, de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)
• zona toipăratul Traian, dec., cu garaj sub bloc, 
preț 13 mid. lei, neg. tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Împăratul Traian, et 1, dec., 100 mp, 
termopan peste tot inclusiv balcon, mansardă, 
preț 56.000 euro, tel. 0745/253413. (Mimason)
• zona unitatea militară, dec., et 1, bloc 
cărămidă 95 mp, stare bună 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 51.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• decomandate, zona 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).
• zona 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 mil. lei, neg. 
Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)

Vând case, vile (13)

• oferim zpre vânzare case în Deva și împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• to Deva, zonă ultracentrală 2 Camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz, 
curent, toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
ST 500 mp, FS 30, preț 75.000 euro, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Bălceacu, 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, 
0727/744923. (Rubin's Home)
• zonă centrală suprafața construcției 100 mp, 
suprafața terenului 500 mp. Preț 75.000 euro, tel. 
219470. (Multiprima)

• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, preț 110.000 
euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• zona CălugărenL 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68.000 euro, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Deva,2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• P+ă Deva, garaj, cămară baie, bucătărie, 
cameră beci, etaj 3 camere, baie, debara, posi
bilități mansardare, scări marmură luminator, 
SC 190 mp, grădină 1600 mp, gresie, faianță 
anexe, gaz contorizat, centrală termică fosă 
septică cu sistem de evacuare, preț 4 mid., nego
ciabil. Tel. 228540,0788/888818. (Ag.Ella)
• Deva, 2 corpuri, 1 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 1,800 mid, nego
ciabil. Tel. 228540,0722/566938. (Ag.Ella)
• 3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
• casă 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+2, 6 camere, 2 băi, balcon, terasă 
garaj, construcție nouăzonă rezidențială Deva, 
preț 130.000 euro, neg., tel. 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona CNzM, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona centnâ 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)

• cază Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 
mii. lei, neg. Tel. 0724/379377. (Profil Expert 
Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)

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

Vând case la țară (17)

• cază In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, neg. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire cen
trală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. Preț 
1,7 mid. lei, neg. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• foarte regent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 135 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta
ment plus diferențăîn Deva sau Hunedoara. Tel. 
211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol. sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 Km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, 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)
• 3 camere, bale, bucătărie, hol, cămară garaj, 
pivniță curte, teren 2 ari, gresie, faianță, 
parchet, încălzire centrală zona Sântuhalm, preț 
2 mid. lei, neg., tel. 235.019, 0727/707880, 
0727/508610. (Casa de Vis)
• cază In construcție, 2 etaje, si 420 mp, s teren 
1000 mp, parter: living, bucătărie, cameră de zi, 
baie, et 1:3 camere, 3 băi, 2 terase +mansardă 
zona Sântandrei, preț 2,6 mid. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)

• zona Călan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)

• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs 
24,5 m, curent gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• loc. Tlmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția Imo
biliară Nr. 1)
• Deva, 1800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Skneria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• la S km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Pretanglna Vulcan, ST 5000 mp, FS 150 
mp, curent gaz, în apropiere apă acces la două 
drumuri, preț 7,5 euro/mp. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)
• zona DN7, ST 3300, FS 50 mp, apă gaz, curent 
toate facilitățile, preț 24 euro/mp, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• teren intravlan, zona Prelungirea Vulcan, ST 
5.200 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)
• zona Zăvoi st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zona Depozitelor, front la două străzi, 
suprafață totală 5700 mp, toate utilitățile, preț 
12 euro/mp, tel. 219470. (Multiprima)
• zona Iceetor, teren parcelat parcelă 600 mp, 
aprobat în plan de dezvoltare zonal. Preț 18 
euro/mp, tel. 219470. (Multiprima)
• oferim îpre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• Intravilan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, 
front stradal 48 metri, toate utilitățile, zonă 
comercială excelentă Sîntuhalm, zona Alaska, 
tel. 223400, 0720/387896, 0740/914688. (Casa 
Betania)
• Intravlan, parcela cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, in zonă rezidențială toate 
facilitățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/159303, 223400. 
(Casa Betania)
• teren icos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688, 0720/370753. (Casa 
Betania)
• intravilan, 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)
• Intravilan, st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă gaz metan, curent electric și canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005225 (Casa Betania)

• Intravilan, 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)
• Intravilan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei șl Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravlan, 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, con
torizări, pentru firmă, pe termen lung, preț 130 
euro, 224296,0788/361782. (Garant-Consulting)

• ofer gareonitră zona Dacia amenajări, 
centrală termică preț 75 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer apt 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 băl, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• totrarften, 3000 mp, toate utilitățile, apă gaz, 
curent, zonă superbă și selectă împrejurimi, 
preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• Intravlan, loc de casă în Simeria, 1500 mp, fs 
20 m, apă gaz, curent, canal, preț 12 euro/mp, 
neg., tel, 0742/019415 (Prima- Invest)
• Intravlan,zona Simeria, 500 mp, facilități apă 
gaz, curent, ideal pentru casă preț350 mii. neg., 
tel. 0742/290024 (Prima- invest)
• zona Zăvoi s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness)
• zona Ctods, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• construcții casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Vatos Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpâr teren (22)

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent, Intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând spații comerciale (25)

• vând soctotate comercială 420 mp, piață 
Dacia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate. Tel. 0723/419974 (Casa Grande)

Alte imobile (27)

• fermă lângă Hațeg,cu5ha de teren,din cărei 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Telefoane 235208,0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
• ofer pentni 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, centralătermică 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 agi 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 Tel. 206003.

; (Mimason)
• ofer garsonieră zona Bills, pt persoane seri
oase, mobilată utilată totul nou, contorizări, ter
mopan, 150 euro/lună 0745/253413. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, dec., cu garaj sub bloc, 
mobilat, utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 350 
euro/lună tel. 0745/253413,206003. (Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva Ofer plata anticipat în 
valută 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)
• oferpentniînchiriereîn 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 ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, mașină 
de spălat automată zona l. 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, centralătermică pretabil pentru sediu 
firmă depozit, restaurant, preț 1800 euro, neg. 
Tel. 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.l)
• garsonieră mobilată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• caut spatta 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, zonaTeatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial 30 mp, central, amenajat, CT, 
termopan, preț 200 euro. Tel. 710129, 0740/ 
146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

CONMEX

FEINROHREN
10 argumente pentru alegerea
și folosirea țevii de cupru FEINROHREN:
• încercat șl verificat - țevile de cupru FEINROHREN corespund normelor europene EN1057 

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 cupru

cu 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 fălțuit, 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-performanță la țevile FEINROHREN 

este foarte bună

• reclclabll - 99% din țevile FEINROHREN sunt refqlosi bl le

• tradițional - compania FEINROHREN există pe piața europeană din 1959

Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29., Tel: 0256-400774, Fax: 0256-400777, e-mail: instaltm@melinda.ro
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Felicitări (67)

• Cadrele didactice de pe raza comunei Vețel îi 
urează doamnei directoare, prof. Cristiana 
Oprean, multă sănătate, bucurii și un sincer „La 
mulți ani”.

Vând ap. 2 camere (03)

• 2 apartamente a 2 camere, în comuna Ilia, preț 
negociabil, fără intermediari. Tel. 0724/523823 
sau 0254/282375. după ora 17.
• cartfer Gojdu, bl. E3, etaj 4, îmbunătățiri, preț 
negociabil. Tel. 0721/384304, zilnic.
• decomandate, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță, repartitoare, etaj 2, zonă ultracentrală 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0742/019418.
• decomandate, 55 mp, balcon închis, contori
zări, apă gaz, bine întreținut, et4, zona Lido, preț 
920 mii., negociabil, tel. 0745/084616,
• decomandate, balcon închis, parchet laminat, 
gresie, faianță modern amenajat, ST 56 mp, 
zona Liliacului, Deva, tel. 0745/039628.
• decomandate, contorizări, parchet, bloc de 
c-irămid.î. parter, zonă bună de privatizare, preț 
ne: ociabi I. Deva, tel. 072 7/77'9402.
• decomandate, Deva, Titu Maiorescu, bloc că
rămidă etaj 3, parchet stejar, contorizări, 63 mp, 
balcon închis, interfon, boxă uscătorie, preț 13 
mid. lei. Tel. 0741/210056.
• decomandate, Miiendu, bl. 28, etaj 1, conto
rizări, 2 focuri gaz, zonă liniștită sau schimb cu 
garsonieră plus diferență preț negociabil. Tel. 
0723/933333.
• decomandate, parter înalt, singur pe nivel, 
beci amenajat, sobe teracotă curte interioară 
închisă ultracentral, parchet, foarte bun pentru 
cabinet Tel. 218660.
• Deva, Dada, circuit etaj 1. ocupabil imediat 
fără îmbunătățiri, balcon închis, ușă metal, 
contorizări. Tel. 0722/585819.
• Deva, str. Eminescu, pentru spațiu comercial 
sau locuit/schimb cu garsonieră - apartament 2 
camere, în București. Tel. 0723/335189.
• etaj 1, fără balcon, cartier Dacia, amenajări 
interioare, jaluzele exterioare, instalații sanitare 
noi, contorizări, preț negociabil. Tel. 228109.
• foarte urge Deva, Scărișoara, etaj bun, 
semidecomandate, fără îmbunătățiri, preț 630 
milioane lei. Tel. 0720/747359.
• urgent Deva. Scărișoara, semidecomandate, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 620 milioane 
lei. Tel. 224296,0788/361782.

Vând ap. 3 camere (05)

• 2 băi, 2 balcoane, garaj, boxă pod, amenajat 
centrală termică zona Micul Dallas, preț 65.000 
euro, tel. 0721/708708.
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 2 
boxe, bucătărie 10 mp. cu pod, acoperit cu tab lă 
zona Ceangăi, str. I. Corvin, contorizări, utilități, 
preț negociabil. Tel. 218978,0727/357313.
• decomandate, zona I. Creangă 2 băi, balcon, 
contorizări, repartitoare, fără îmbunătățiri, etaj 
intermediar, 45.000 euro, negociabil. Tel. 215113, 
0745/159608.
• decomandate, zona piață acoperit, 2 băi. CT, 
ușă metalică ST 88 mp, preț 1,4 mid., negociabil, 
tel. 0721/708708.
• Deva, str. T. Maiorescu, garaj sub bloc, uscăto
rie - spălătorie, boxă eventual schimb cu similar 
București, preț 59.000 euro. Tel. 0723/335189.
• 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.

• ultracentral, mobilat complet, stil occidental, 
etaj 7, balcon închis, izolat etc., preț 44.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/794788.
• urgent, parchet, gresie, faianță contorizări, 
modificări interioare, et. 3, zona bdul Dacia, preț 
750 milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 120 mp, 2 balcoane, 2 bă, CT, 
instalații sanitare noi, multiple îmbunătățiri, etaj 
1, zona Carpați, preț 1,7 mid. lei, tel. 0766/788251.
• decomandate, contorizări, apă gaz, 2 băi, 2 
balcoane, etaj 3/4, zona Liliacului, preț 1,4 mid. 
lei. Tel. 0745/079659.
• decomandate, contorizări, etaj intermediar, 
zona Liliacului Deva, preț 1,400 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0723/973147,0721/980357.
• decomandate, hol central, 70 mp, balcon, 
centrală termică etaj 1, zonă liniștită preț 1,48 
mid. lei. Tel. 0745/888619,227661.
• decomandate, hol central, parchet, contori
zări, etaj 3,90 mp, 2 băi, 2 balcoane, ultracentral, 
piață preț 43.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418.
• decomandate, modem,îmbunătățiri,centrăă 
termică termopan, etaj 1, zona Mărăști, preț 
48.000 euro. Tel. 0745/888619,227661.

Vând case, vile (13)

• 2 camere, apă gaz, curent în Hunedoara, zona 
Piața centrală str. Aurel Vlaicu, nr. 31, preț 850 
milioane lei. Tel. 0727/858696.
• 3 camere, coridor, curte și grădină 40 ari și 
anexe gospodărești, Geoagiu, Str. Teilor, 37. Tel. 
0723/134162 sau 226839. după ora 18
• 5 camere, Simeria, bucătărie, 2 bă, curte, gră
dină zonă liniștită 1100 mp. preț 70.000 euro, 
negociabil. Tel. 0745/888619,227661.
• casă In Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!
• Deva, Str. Griviței, nr. 31,2 camere, bucătărie, 
baie, cămară hol, instalații gaze, apă canali
zare, 2 curți cu grădină 1,2 mid. lei. Tel. 236510.
• In Simeria, 4 camere, bucătărie, baie neame
najată pivniță grădină ST 600 mp, gaz, apă vie, 
pomi, zonă centrală tel. 0254/230292, 
0254/225940.
• spațiu comercial, zonă centrală ST 40 mp, 
grup sanitar, sală birou, amenajat, gresie, faian
ță termopan, preț 35.000 euro, tel. 0721/708708

Vând case de vacanță (15)

• 2 camere, bucătărie, livadă 12 ari, fântână 
zonă deosebită Băița, preț 350 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0745/888619,227661.
• comuna zeț de Sus, acces din șoseaua 
asfaltată 140 m și anexe 71 mp, grădină 2220 
mp. Relații la tel. 0722/564106.
• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• stația i Geoagki-Băi, preț convenabil, P+l, 
cu terasă Relații la tel. 241044, după ora 17.

Vând case la țară (17)

• 3 camere și grădină în Vața de Jos, satul 
Prăvăleni, anexe gospodărești. Relații tel. 
0256/357798,0726/374681.
• vând casă 2 camere, cămară hol. pivniță 17 
ari grădină satul Paroș, comuna Sâlasu de Sus. 
Informații tel. 0727/340749, preț negociabil.

• 3 camere, 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.
• 6 camere, una la etaj, curte și teren 15000 mp, 
telefon, cablu, comuna Urzica ■ Olt sau schimb 
cu garsonieră apartament în Orăștle, Hune
doara. Tel. 0254/242949 după masa.
• casă (vilă) P+M, Șoimuș, apă gaze, 4 camere, 
2 băi, 2 beciuri, living, scară interioară terasă 
garaj, anexe, grădină preț negociabil. Tel. 
225046,0727/934959,0723/413086.
• casă nouă Boholt 74 B, apă încălzire centrală 
gaz, tâmplărie aluminiu, geam termopan, man
sardă necompartimentată bucătărie vară 2 
fântâni, una minerală fosă septică pomi fruc
tiferi, pășune. Tel. 229256,226352.
• vând casă în Căstău, cu toate utilitățile. Infor
mații tel. 244263.

Vând garsoniere (19)

• bine Hreținută, contorizări, gresie, faianță in
stalații sanitare noi, parchet, et.1/4, zona Dacia, 
preț390 mii. lei, exclus intermediari, tel. 234415.
• cartier Dacia, bl. 4, etaj 1, contorizări, ocupa- 
bilă imediat Nu sunt agent imobiliar. Tel. 230592, 
0723/807419.
• Deva, bdul Decebal, bl. 15, confort 1, peste 35 
mp, ocupabilă imediat. Tel. 0741/154401, 
0743/985871,227542 seara.

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră sau apartament 2 camere, în Bu
curești, zonă centrală eventual schimb cu apar
tament 2-3 camere în Deva, urgent Tel. 
0723/335189.

Vând terenuri (21)

• 1200 mp intravilan, grădină 20x60 mp, în loca
litatea Totești-Hațeg, lângă școală preț 12.000 
lei mp, negociabil, acte în regulă Tel. 212272, 
0723/732560.
• 24.700 mp teren extravilan pentru agricultură 
și 6.000 mp teren construcții sau agricultură 
ambele localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton. 
Tel. 212272,0723/732560.
• 5 ha pădure, în comuna Crișcior, lângă drum, 
preț negociabil. Tel. 226956,0740/525482.
• Deva, zona Fabricii de Mătase Matex, intra
vilan, 1500 mp, fs 25 m, acces la toate utilitățile, 
preț 31 euro mp, negociabil. Tel. 0745/096675, 
212057,218308 seara
• eitravilan 3516 mp, Hunedoara, fs 22 m. apă 
gaz, curent loc drept, parcelabil. zonă liniștită 
10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• intravilan 3600 mp, fs 30 m, utilități, Deva, la 
DN 7, preț 31 euro/mp. Tel. 0743/384022.
• eitravilan 4000 mp, fs 45 m, utilități, Deva, la 
DN 7, sântuhalm, preț 33 euro/mp, negociabil. 
Tel. 0745/888619,227661.
• intravian 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria posibilități racordare gaz, apă 
canalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• intravilan, Deva, str. N. Tonitza 700 mp, 
panoramă superbă utilități în zonă, preț 15 
euro/mp. Tel. 218399,0720/348089.
• intravilan, in satul Vălișoara 7000 mp, preț 2,5 
euro mp. Tel. 231740,0723/400612.
• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt S1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă Relații, zilnic, după ora 16, latei. 220269 
sau 0746/029058.
• pentru consțrucți zona Zăvoi, 4400 mp, preț 
17 euro, negociabil. Tel. 0743/143698.
• teren ți casă st 1200 mp, Deva, gaz și curent 
preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 0740/006582.
• urgent, zonă centrală în Simeria, 1150 mp, fs 
27 m, preț 19 euro/mp. Tel. 0727/844590.

Vând spații comerciale (25)

• la stradă zona Eminescu, 36 mp, alee beto
nată ușă și geam termopan, baie și bucătărie cu 
gresie și faianță ocupabil imediat. Tel. 
0722/585819.
• zonă centrală 50 mp. toate facilitățile, grup 
social, preț 36.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/159608,215113.

Vând alte imobile (27)

• Deva, spatele Casei de cultură hală P+l, 400 
mp, teren aferent dotări cu apă canalizare, 
curent trifazic, preț 92.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,212057,218308 seara.
• vând baracă metalică pentru locuit, parche
tată izolată cu polistiren, ferestre la comandă 
transportabilă cu peridocul, dimensiuni 6,4 x 2,6 
m. h 3 m, preț 35 milioane lei. Tel. 0727/717206.
• vând fermă agroturistică situată pe DN7, 
15000 mp, poate fi parcelată pentru construcții, 
gaz, 380 V-220V, apă casă centrală grajd, 600 
mp platformă betonată animale, utilaje etc. Tel. 
0721/560918,0742/195173.

Imobile chirii (29)

• caut pentru închiriat casă la țară sau cabană 
în apropiere de Devă ofer plată pe termen lung. 
Tel. 218399,0720/348089.
• doctor primar, stabilit temporar în Geoagiu- 
Sat, 58 ani, văduv, caut gazdă în Geoagiu, 
Orăștie, Deva Tel. 0741/790574,0724/821161.
• inchfri apartament 2 camere, în Hațeg, par
ter, avantajos și pentru firme, centrală proprie, 
mobilat, dotat cu toate utilitățile, ultracentral. 
Relații tel. 770735,770367,0722/876141.
• închiriez garaj pe termen lung, situat în zonă 
centrală informații între orele 17-21, tel. 
0254/215202.
• ofer spre închiriere, în Deva spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.
• ofer unei fete de la țară o cameră în chirie, în 
Sântuhalm, sau unei doamne singure, să fie 
angajată. Tel. 210919.

REALITATEA TV DEVA
VINERI, 24 iunie
16.00-17.00: DE CE?

21.45 - 22.00: ȘTIRILE 

DEVA
LITATEA W
'DEVA

• primesc in gazdă 1-2 salariate, Deva deasupra 
Băncii Carpatica condiții deosebite, preț 1,2 
milioane lei, cheltuieli incluse. Tel. 221279.

Auto românești (36)

• vând Dacia 1300, af 1977, preț negociabil. Tel. 
219330.
• vând Dada 1310 L, preț 3000 euro. Tel. 216279, 
până la ora 16,225370.
• vând Dada 1310 Li, af 2002 luna 9, vopsea ori
ginală din fabrică metalizat, unic proprietar, 
38.000 km, ireproșabil. Tel. 0723/270348.
• vând Dada 1310, af 1995, trapă geamuri ioni
zate, bord CN, cauciucuri noi, cârlig remorcă 
preț 66 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/777303, 
214953.
• vând Dada 1310, recarosată în 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/585516.
• vând Dada Logan Laureate 1,6, rulaj 50 km, 
ridicată din Dacia Service în 20.06.2005, la prețul 
facturii 286 milioane lei. Tel. 0254/777402.
• vând Dada Solenza Scala, puțin rulată preț 
6500 euro. Tel. 224200,0723/857522.
• vând SuperNova Rapsodia, an 2001, culoare 
roșie, 50.000 km, alarmă muzică preț negociabil. 
Tel. 0744/125690.

• vând urgent Dacia 1310, af 1986, import Ger
mania, stare foarte bună rezervor benzină mă
rit. nou și electromotor. Tel. 260570.

Auto străine (37)

• vând Citroen BX14, RAR 2006,1450 euro, nego
ciabil. Tel. 711063.
• vând Ford Escort 1,8 TD, consum 6%, af 1996, 
închidere centralizată 5 uși, preț 4600 euro. Tel. 
0723/850742.
• vând Renaidt 25 Diesel, consum 61 i tri/100 km, 
af 1987, stare bună preț 1800 euro, negociabil. 
Tel. 0741/153075,222120.
• vând sau schimb Mercedes Benz Vito 110 TD, 
af 1997,2300 cmc, pentru marfă stare impeca
bilă cu autoturism după 1999 plus diferență preț 
8900 euro, negociabil. Tel. 0720/010401,214237.
• vând Seat Cordoba, af 1998, aer condiționat, 
airbag-uri, abs, închidere centralizată geamuri 
electrice, consum 631 motorină preț 6500 euro. 
Tel. 0724/560870,224580.
• vând Skoda Fabia 1,4,16 v, af 2001,101 CP, 
geamuri electrice, calculator bord, abs, oglinzi 
electrice, închidere centralizată 82.000 km, stare 
perfectă preț 6500 euro, negociabil. Tel. 215479.

Microbuze. Dube (38)

• vând dubită Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000. 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă, 
radiocasetofon, alarmă închidere centralizată 
preț foarte bun. Tel. 0722/314123.
• 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)

• vând abridit cu circular, masă cu mandrină 
motor monofazic, str. M. Kogălniceanu, nr. 24, 
Simeria Tel. 263598.
• vând compresor, nou, 20 I, fabricat în 
Germania Tel. 0720/233947.
• vând haion complet, stare foarte bună pentru 
Ford Fiesta pompă frână rezervor benzină nou, 
mărit, electromotor, vas expansiune, aparat de 
demontat cauciucuri de la roți, cablu ambreiaj 
pentru Dacia 1310. Tel. 260570.
• vând platformă 10 tone, în stare foarte bună 
preț 350 milioane lei, negociabil. Informații tel. 
779161,0722/581611.
• vând tractor U650 (ca nou) și combină New 
Holand, masă 3 m, import Tel. 734758.

Piese, accesorii (42)

• vând î 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.

Mobilier și interioare (47)

• vând cuier de hol din fier forjat, cu oglindă 
foarte frumos, preț 800.000 lei, negociabil. Tel. 
220025.
• vând J "ăpior de hol din melaminat, maro, 
1,0x03x03 m, bun pentru cărți, telefon și încălță
minte, preț 500.000 lei, negociabil. Tel. 220025.
• vând masă bucătărie, preț 300.000 lei, măsuță 
TV cu rotile, din sticlă și aluminiu, preț 700 000 
lei, geamuri apartament, preț 200 000 /buc., tel. 
0722/161644.
• vând masă panel furniruită 0,7x0,7 m și 4 
tabureți rotunzi, toate lustruite, stare perfectă 
preț 13 milioane lei, negociabil. Tel. 220025.
• vând urgent canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă sufra
gerie + 6 scaune tapițate, servantă mobilă hol, 
birou, prețuri negociabile. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045.

... intra in rețea... IfflRLffitadsWLtk...

... In fiecare seara da la ora 2130 voteaza 

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

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

(talk-show)
REALITATEA TV

(știri locale)
(24964)

• vând pat pliant pentru voiaj și saltea Relaxa 
1,90/135, preț negociabil. Tel. 228204.
• vând ușă nouă 3 canate, dublă din lemn, 2,20 
x 2,10, preț negociabil. Tel. 0740/161969.
• vând birou cu furnir, maro, 1,50 x 0,80 m, ser
tare. 2 butelii aragaz rusești, mărime normală 
cu robinet de încărcare, galerii perdele, storcă
tor fructe, arzătoare gaz 600 mm. Tel. 260570.

Televizoare (48)

• vând tv color diagonala 72 cm, stereo, teleco
mandă stare foarte bună preț 2 milioane lei, 
negociabil. Tel. 221279.
• vând tv color Grundig, TXT, telecomandă 68 
cm, carcasă plastic, stare impecabilă Relații tel. 
0720/233947.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

• cumpăr benzi și magnetofon în funcțiune sau 
defect. Tel. 747741.
• cumpăr receptor radioamatori 160-10 M.Tel. 
747741.
• vând radiocasetofon stereo T rident, radio Vef, 
geantă Diplomat cu cifru. Tel. 0723/065318, 
716359.
• vând stație auto, egalizator auto, stație casă 
DVD și home cinema, prețuri negociabile. Tel. 
711063.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică, stare excelentă 
preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând rochie de seară galben cu negru, model 
elegant, măsura 40-42, preț 1.500.000, negociabil 
și rochie de seară argintiu metalizat, măsura 40- 
42, preț 1.500.000, negociabil, tel. 0743/211074 sau 
218084.
• vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44, 
preț 1300.000, negociabil, tel. 0742/939993.

Materiale de construcții (53)

• SC Vyctorian SRL produce și vinde BCU 
(similar BCA, tehnologie Italia), la prețul de 
2400.000 mc (TVA inclus), Hațeg, sir. M. 
Kogălmceami, nr. 7, fostul CLF, tel. 
0254/770855,9723/350500.

• vând cărămidă din demolări, 6000 bucăți, preț
6000 lei/bucată negociabil. Tel. 0723/335189.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând cărți limba română maghiară germană 
.. ediiții 1900 -1930. dicționar francez, german, rus, 
german de buzunar, manuale muzică, colecții 
timbre, de văzut, în Deva. Telefoane 229256, 
0720/677035.

ACUM POȚI TRIMITE 
ANUNȚURI ȘI PRIN SMS!
TELEFON: 0720/400 555
(tarif normal)

CUVÂW

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mii. 
iar mii = M)

01 - Vând ap. 1 cameră

02 - Cumpăr ap. 1 cameră

03 - Vând ap. 2 camere

04 - Cumpăr ap. 2 camere

05 - Vând ap. 3 camere

06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere

08 - Cumpăr ap. 4 camere

09 - Vând ap. 5,6 camere

10 ■ Cumpăr ap. 5, 6

camere
11 - Vând ap. la casă

12 - Cumpăr ap. la casă

13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr case

15 - Vând case de vacantă

16 - Cumpăr case de 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 spații comerciale

26 - Cumpăr spatii comerciale

5. Tel., două puncte

pfLEPENT
27 - Vând alte imobile
28 ■ Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanțe

33-Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi

36 ■ Auto românești - 

Vânzări
37 - Auto străine - Vânzări
38 - Microbuze, dube

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 și interioare
48 - Televizoare
49 • Audio-video, antene și

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

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, mașină de cusut Singer, monede cu 
eclipsa Tel. 0723/005657.
• vând colecția Magazin istoric 1967 ■ 1991, 
Chimia organică vol. I și II de Nenițescu, preț 
negociabil. Tel. 0723/438832.

Electrocasnice (56)

• vând congelator 5 sertare, stare bună preț 
negociabil. Tel. 0254/227452.
• vând congelator Arctic 5 sertare și mașină de 
spălat Alba Lux 9. Tel. 221431, seara.
• vând lustră plafon 3 brațe, completă și 2 aplice 
de perete, preț negociabil. Tel. 220025.
• vând mașină de cusut germană Kohler seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani. Tel. 212272, 
0723/732560.

• vând mașină de înghețată marcă itaiană 
și vitrină pentru înghețată Reiată la teL 
282508,282881 după ora 20.

• vând mașmă de spălat Automatic Super, stare 
perfectă de funcțioanre, preț 3 milioane lei. TeL 
0745/321011.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• donez 1 motan și 2 pisicuțe, jucăuși, iubitorilor 
de animale. Tel. 0254/234021 după ora 16.
• vând 3 vaci, rasa Brună de Maramureș, preț 
avantajos. Relații tel. 0254/225253.
• vând cal 4 ani, învățat la munca câmpului și la 
Căruță Zam, nr. 154. Tel. 280532 seara.
• vând fân cosit și necosit, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând porci Marele alb, Duroc, greutatea 40 - 
45 kg, preț negociabil. TOI. 0742/223470,233977.
• vând vad de lapte. în localitatea Beriu, nr. 185. 
Relații la tel. 0254/246142.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemia marca 
Accu-cher, nou, nemțesc cu 100 buc. teste, tel. 
230253
• vând 1 sio electronic, nou, fabricație 
germană măsoară tensiunea pulsul, cu 
memorie, ceas. Relații tel. 0720/233947.

Instrumente muzicale (60)

• vând pian Jakob Czapka Sohn Jahre 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
stare foarte bună preț foarte avantajos. Relații 
tel. 611145, după ora 20.
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, negociabil. 
Tel. 221431, seara.

Altele (61)

• aparate de purificare a aerului și aparate de 
aromoterapii, nu necesită instalare. Tel. 
0788/496554.
• «<LM cu parfuriuri ale starurilor internațio
nale. Tel. 0788/496554.
• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară sifonate la sticle 
de 2 litri și nesifonate la sticle pet 3 litri, într-o 
gamă de 8 sortimente, Deva Tel. 235320, 
0745/096675,212057.

6. Prefix și număr 
de telefon

52 - îmbrăcăminte, încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de 

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

reviste
56 - Electrocasnice
57 ■ Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

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

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

RECLAME
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• oteitai ta prefuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
sifonerii și uz casnic, gamă 8-12 sortimente, 
profit 400%, Deva. Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 

A electroplacat, perfectă funcționare, preț 150
euro negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Apeluri (65) Decese (75)

Pierderi (62)

• căutăm o familie de pensionari pentru a avea 
grijă permanent de o gospodărie la țară, condiții 
avantajoase. Tel. 229611,0740/953297.
• Promoția centenarului 1970 învățători, de la 
Liceul Pedagogic ,5. Drăgoi” Deva, organizează 
întâlnirea de 35 de ani, în data de 2 iulie 2005, ora 
10, în incinta liceului. Sunați la tel. 0254/215321 
sau 0723/001809.

Matrimoniale (69)

Colegele de serviciu de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Deva sunt alături de Mariana Zdrâncu în greaua încercare pricinuită de decesul fratelui său
MOGA ARONDumnezeu să-l odihnească în pace.

• Oficiul Județean pentru Protecția Consumato
rilor Hunedoara anunță pierderea în data de 
22.06.2005 a legitimației de serviciu cu nr. 468, 
eliberată de Autoritatea Națională pentru Pro
tecția Consumatorilor București, pe numele 
Radu Costel, inspector I principal, pe care o de
clarăm nulă.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Radu Costel. Se declară nul.
• pierdut taloane tren + 6 bilete dus-întors, tren, 
clasa a ll-a, 6 bilete autocar, cartelă alimente, 
toate pe anul 2005, persoană foarte bolnavă, 
găsitorul este rugat să sune la 226623.

• Adrian, 31/190/85, serios, fără patimi, stare 
materială bună, caut tânără serioasă pentru pri
etenie și chiar căsătorie. Aștept SMS 0740/ 
907657.

Prestări servicii (72)

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

Familia îndurerată anunță încetarea fulgerătoare din viață a
lt.col.(r) IGNAT NECULAI înmormântarea are loc astăzi 24 iunie 2005, ora 13, la Cimitirul Ortodox din Deva. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Primarul municipiului Orăștie, dl Iosif Blaga, mulțumește din suflet tuturor celor care i-au fost alături și l-au susținut în momentele grele pricinuite de trecerea la cele veșnice a iubitei sale soții
VALERIA

Comemorări (76)

Citații (63)

• Se citează pârâta Băeșan Maria cu domiciliul 
în Hunedoara, Al. Corsarilor, nr. 6/4, la Ju
decătoria Hunedoara, pentru dăta de 6 iulie 2005, 
dosar 2123/2005, pentru divorț în procesul cu 
Băeșan Vasile.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

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

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

tineret
(24180)

î'

V- ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSUUL LOCAL

Primarul municipiului Hunedoara, ing. Nicolae Schiau 
în conformitate cu prevederile ort. 6, afin. (1), (2) ți [4) din Legea nr. 52/2003, privind traiuparen|a 

decizionalâ în administrația publică, transmit următorul

ANUNȚ
începând cu data de joi, 23 iunie 2005, la panoul de la intrarea în Primăria 

Municipiului Hunedoara este cdițat următorul proiect de hotărâre:

Proiectul de hotărâre este însoții de Nota de Fundamentare a domnului conriliedocaftîăcMnu Viorel.

In termen de 10 zile de la data pubficării pe site-ul Primăriei Municipiului Hunedoara, la Compartimentul 
Centrul de Informare patiru Cetățeni ți Relații Pubfice, cei interesați pot depune în scris recomandări, 
sugestii ți opinii privmd acest proiect de hotărâre.
Informații lupfanentwe pot fi sabotate începând cu data de joi, 23 iunie 2005, mire orele 8.00 - 14.00, 
la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetățeni ți Relafii Publice, camera 37.
Cei interesați pot solidta în scris ți pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care poate fi 
studiat ți pe site-ul Primăriei Hunedoara, la adresa www.primarwhd.ro.

PRIMAU
NKOLAE SCrtAU<_____________________ y

G&EHMMnt
ie csnesfeazo tu tehnologia

• căutați probe în proces, persoane, bunuri sau 
animale dispărute? Vreți să știți ce fac copiii, 
soția? Detectiv privat profesionist vi le oferă. Te I. 
0745/231153,225678.
• la domiciliul clientului, reparații electrocas- 
nice, audio video, biciclete, yale, antene, sonerii, 
mobilă suspendată, instalații electrice. Tel. 
0746/120889,0721/079491,219413.

• Fundația Munci Deva organizează ur
gent cursuri de calificare de: sudor, Mk

• 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.

Suntem o companie internațional aflată într-o 
ivntinus ttezvoliMC, (fetita! CONSEX ți ZAPP. 
avtad “n România 82 de «Mfâzine csra 

taeloais wtvb și .'.cwwii. talerii 
speciale, cttalatotire. aparate foto și sile produse 
electronice.

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

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• contabil-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. Tel. 0720/303043 sau 236538, seara
• 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)

• coordonator Avon, caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă, câștig nelimitat, premii. Tel. 
222902,0722/375315.
• reprezentanți aparate biomedicale, comi
sioane mari, persoane inteligente, indiferent de 
vârstă. Tel. 0788/496554.
• vrei să câștigi 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasa? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria, pentru Molnar.

• societate comercială ang croito- 
rese și muncitoare necalficate. Se oferă 
salariu atractiv și bonuri de masă. Tel 
0254/211266, Deva, Depozitelor, nr. 5.

• societate comercială cu sediul în Deva 
angajează operator calculator. Condiții: 
experiență în domeniu, operare Ciel consti
tuie un avantaj. Tel. 0788/394795, 
0788/040492.

■ angajăm lucrător comercial (vânzătoare) 
vârsta minimă 25 ani, aspect plăcut, 
amoștiițe miri n econtab>tateprimaiă 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shop). Comiții excelentei Tel 0740/858651

■ SC Aumerom Invest SRL angajează: con
tabil, asistent manager (engleză ■ nivel 
avansat, franceză ■ nivel mediu, germană - 
Sfe^^ofcW^pta^Sd^ ta? 

din Deva, Sir. ZamMelor, nr. 2, tel 
0254/219340,0743/013245,0743/013275.

taDevajrârsta40-^SanL CV-udte se vor 

trimite la andreauuthâemaiLde sau tel 
0720 676293.

• SC Dariwe tastai SRL Deva angajează 
responuM maQuin amenajări
Certate: bun organizator șl coordonator, 
experiență ta domeniu CV-irie se depun 
ta dâdhea Cepromin, el 3, camera 312. 
Retațl upfinwntaro ta fel «54(228313.

• SC Daniele Company SRL, cu sedkil ta 
Deva, Sir. Rânduddlnr.R angajează trico- 
teri pentru mașini de tricotat RetaH ta tel 
025V206094,266196,206195,0721/2â501L

I • societate comercială angajează Ingmer 
I proiectant profil Instalați hidrotehnica.
I Udați ta teL 0254/211932.

Aerotravel Lufthansa City Center
Bulevardul Republicii nr. 4, Timișoara
Tel.: +40 256 292 960; Fax: +40 256 292 958
E-mail: timisoara@aerotravel.ro

Aerotravel
Vacamfs.!
www.aerotravel.ro

Resimțind golul și durerea din sufletele noastre anunțăm împlinirea unui an de la trecerea în neființă a celei ce ne- a fost nașă
NICULA ALINAVei rămâne veșnic în amintirea noastră.Familia Cioară Marius, Aniela și Râul

• firmă cu activitate ta telecomunicații 
angajează Inginer cu sturB pe proll elec
tric pentru responsabil zona Himedoara. 
Relații ta teL 0253/211577, e- 
maKg@muscelro

• SC Dartane tastai SRL Deva angajează 
personal pentru magazin de instalații și 
amenajări interioare. CV-urife se depun in 
clădirea Cepromin, etaj 3, camera 312. 
Relați sc-pimentara ta tel 02S4, 220313.

RECRUTEAZĂ pentru toate zonele țârii:

AGENți VÂNZĂRI DIRECTE 
Ref:AgGBM-Connex 

Descrierea postului:

Creează și întreține o rețea zonală de vânzări directe în domeniul 
serviciilor de telefonie mobilă.
Caută în permanență extinderea acestui portofoliu de clienți.

Profilul candidatului:

Absolvenți studii medii/superioare.
Abilități excelente de comunicare, persuasiune și negociere: 
bun diplomat.
Abilități de a Jucra în echipă.
Experiență în sectorul comercial - vânzări (preferabil).
Mașină personală (avantaj).

Oferta companiei:

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

TEXT- PfUMAAPAWTK—-/—-

Training de specializare; programe de specializare continuă în 
cadrul companiei.
Pachet salarial motivant: salariu fix + comision în raport cu 
nivelul vânzărilor.
Desfigurarea activității în cadrul unei echipe tinere, profesioniste. 
Continuă dezvoltare/ascensiune profesională.
Vă rugăm să trimiteți un Curriculum Vitae Ia Fax: <11/407.73.49

sau prin e ntail la adresa: andreeal@germanos.ro.

Data limită: 7 iulie 2005.

Numai persoanele rare corespund profilului cerut vor fi selectate pentru interviu.

• chioșcul de ziare de lângă
Comtta;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
o chioșcul de ziare intersecția 
Zamiirest-u - B-dul Decebai.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

RECLAME

shnalOsmart.ro
http://www.primarwhd.ro
mailto:timisoara@aerotravel.ro
http://www.aerotravel.ro
mailto:andreeal@germanos.ro
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Cascadorii nu au Oscar
• Căutări. Flota Nordului și forțele spațiale ruse au început ieri operațiunile de căutare a rachetei Volna și a navei Cosmos 1 în regiunea arhipelagului Novaia Zemlia, după ce acestea au dispărut în urma unui incident survenit în timpul lansării de marți seară.

Pirați în strâmtoarea Malacca_____ _____________
Pirateria maritimă în strâmtoarea Ma

Los Angeles (MF) - Academia americană de film a a- nunțat, miercuri, în urma consultărilor consiliului său de administrație, că nu va crea o nouă categorie a premiilor Oscar, destinată cascadorilor.„în momentul în care Academia încearcă să găsească o modalitate de a reduce numărul statuetelor decernate
lacca este în creștere, cu atacuri bine 
plănuite pe 900 km cale navigabilă și 
de o violență din ce în ce mai mare. 
Anul trecut 40 de marinari ap fost ră
piți - patru au fost uciși 
și aproximativ 1 milion 
de dolari au fost plătiți 
în răscumpărări.

îctSSSH‘,
\ « W-

____ Kuala Lumpur
MALAYSIA v

it ■■
CiiafSM arase

Julia (Foto: EPA)Strâm^âlfcK W X)
Malacca: -r Jakarta
SQ.0OQ de nave X. ,
transportă o treime din x'\. , |
comerțul mondial, jumătate* * v ® — 
Sin petrolul și gâzele din lumet^-*.JA VA 
Strâmtoarea are 1,2 km lățime în

(...), Consiliul de Administrație nu are intenția să creeze încă o categorie”, a declarat președintele organizației, Frank Pierson, într-un comunicat. Consiliul s-a reunit marți seara pentru a examina cererea sindicatului cascadorilor de film, care militează de mai mulți ani pentru o mai bună recunoaștere a muncii acestora la Hollywood.
Supărată pe chirurg

Lima (MF) - Deținătoarea actuală a titlului Miss World, Julia Mantillaher din Peru, își dă în judecată chirurgul plastician, care susține că i-a făcut mai multe operații estetice decât recunoaște ea.Chirurgul Cesar Morillas a declarat în presă că i-a operat Juliei (20 ani) urechile, bărbia, sprâncenele și buzele. Ea a recunoscut că și-a modificat nasul și sânii, dar a negat alte operații.„Spune că sunt cea mai mare realizare a lui. Cu alte cuvinte, sunt aici datorită modificărilor pe care le-ar fi făcut el”, spune Miss World, supărată.
A luat trei ani de închisoare

puaetwl «I mai îngust._______________
Atacuri: 37 înregistrate anul trecut
Source: IMS ©GRAPHIC NEWS

Sterilitate
Copenhaga (MF) - Sterilitatea este, în ultima vreme, o problemă mai degrabă masculină decât feminină, potrivit unor noi statistici publicate miercuri la Copenhaga, la capătul unei conferințe științifice internaționale.Până în prezent se considera că în jur de 40% din cazurile de sterilitate sunt legate de probleme medicale ale bărbaților, 40% de cele ale femeilor și 20% se explicau prin probleme ale ambilor parteneri.în 2002, injecția intra- citoplasmatică de spermatozoizi (care permite depășirea unor forme de sterilitate masculină) a fost mult mai des folosită decât tradiționala fecundare in vitro.

Explozie

Beijing (MF) - O 
puternică explozie 
produsă intr-un 
depozit din nordul 
Chinei, unde erau 
stocați explozibili 
confiscați de poliție, 
s-a soldat cu rănirea 
a 336 de persoane. 
Deflagrația s-a pro
dus marț, într-un 
cartier mărginaș din 
Taiyuan (capitala 
provinciei Shanxi). Ea 
a fost resimțită pe o 
rază de un kilometru 
și a provocat pagube 
materiale în șase 
școli, potrivit Biroului 
de stat pentru sigu
ranța muncii. Una 
dintre explicațiile re
feritoare la originea 
exploaei este valul 
de căldură care afec
tează nordul Chinei.

Puii de cățel au fost fotografîați jucându-se la mare altitudine, pe vârful Bihorul.
(Foto: Paul Brănescu)

Păzite de roboți
Tokyo (MF) - Roboții care patrulează prin birouri, complexuri comerciale și bănci ar putea exista, în curând, în Japonia.Echipat cu cameră de luat vederi și o serie de senzori, modelul „Guardrobo Dl”, realizat de firma Sohgo Security Services, va avea rolul de a patrula pe trasee prestabilite pentru a asigura securitatea unei instituții. Robotul de 109 cm va putea să alerteze paznicii umani prin intermediul unei stații de emisie și prin imaginile video trimise.

Los Angeles (MF) - Un bărbat de 35 ani găsit vinovat, în martie, de hărțuirea actorului și regizorului Mel Gibson, a fost condamnat miercuri la trei ani de închisoare, fără posibilitate de suspendare, transmite AFP, citând Surse de la un tribunal califomian.Zack Sinclair a petrecut deja mai bine de un an după gratii, perioadă care îi va fi scăzută din pedeapsă. Jude

cătorul a arătat că va recomanda plasarea lui Sinclair într-un penitenciar psihiatric.Bărbatul a fost găsit vinovat de hărțuire, la 4 martie, de către un juriu popular. El a pătruns da cel puțin patru ori pe proprietatea actorului Mel Gibson, afirmând că vrea să se roage cu acesta. Sinclair i-a trimis de asemenea mai mult de zece scrisori pline de aluzii și citate religioase.
Cât costa monarhia britanică
■ Cheltuielile întreținerii 
familiei regale britanice 
au scăzut față de anul
2003.

Londra (MF) - întreținerea familiei regale l-a costat, în2004, echivalentul unui litru de lapte pe fiecare locuitor al Marii Britanii, a anunțat miercuri trezorierul Coroanei, subliniind un „raport bun calitate-preț”.Regina Elizabeth și familia sa au cheltuit anul trecut 55,23 milioane de euro, ceea ce, raportat la populația britanică, înseamnă 92 de euro- cenți pe cap de locuitor, cifră în ușoară scădere față de 2003. Alan Reid, responsabil cu bugetul regal, a subliniat faptul că monarhiile din alte
Respins

Madrid (MF) - Senatul spaniol a votat miercuri împotriva unui proiect de lege al guvernului socialist al lui Zapatero privind căsătoriile între persoane de același sex, care le-ar acorda homosexualilor dreptul de a adopta copii fără restricții.

Garden Party la Palatul Buckingham (Fota: EPA)țări costă mai mult. Majoritatea veniturilor familiei regale provin din Domeniul Coroanei, un ansamblu de proprietăți funciare și imobiliare administrat de stat și
Blocați în gări

Geneva (MF) - O pană de electricitate la rețeaua de căi ferate din Elveția a afectat, miercuri, la o oră de vârf, peste 100.000 de persoane din toată țara, care au fost blocate în trenuri, pe o căldură toridă, în condițiile în care nici instalațiile de climatizare nu mai funcționau.Călătorii au avut posibilitatea de a coborî din tren și

care valorează pește patru miliarde de lire sterline. Restul cheltuielilor sunt acoperite din bugetul de stat.Cheltuielile de întreținere a palatelor au fost cele mai con- 
elvețienede a-și continua călătoria pe jos.Traficul feroviar a fost reluat treptat după o paralizie care a durat trei ore. „Nu știam că în Elveția s-ar putea întâmpla așa ceva”, se plângea un cetățean gabonez, în timp ce un medic irakian care locuiește de 16 ani la Gene va admira „calmul și răbdarea elvețienilor”.

sistente. Serviciile regale au obținut însă reducerea la jumătate a costurilor de asigurare a acestor clădiri.
CriticiPrințul Charles a cheltuit 300.000 de lire pentru o călătorie în Australia și Sri Lanka și încă 85.000 de lire pentru a merge la funeraliile fostului președinte Ronald Reagan. Ian Davidson, deputat laburist de la Glasgow, a criticat aceste extravaganțe.Regina, care a insistat să plătească impozite începând din 1993, nu are de supravegheat doar cheltuielile copiilor săi. Fecare dintre cei 16.000 de invitați la recepțiile estivale de la Buckingham consumă în medie 14 sandvișuri, prăjituri sau înghețate.

în flăcări Un incen- | diu izbucnit marți în Xativa (nord-estul Spaniei) a devastat 79 hec- ; tare de pădure. (Foto: epa) i


