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

■ Lucrările încep la 
groapa ecologică de 
gunoi, deși Primăria nu 
a dat toate avizele.

Deva (D.I.) - în 2001 lua ființă firma TIPS Deva, al cărei scop era construirea unei rampe ecologice. Principalii

acționari (70% din acțiuni) e- rau trei austrieci constituiți într-o firmă de management, alături de care se regăseau Asociația Cerna, proprietara terenului (10% din acțiuni) și Primăria Deva (20%). Doi ani mai târziu, se obține Acordul de mediu pentru realizarea o- biectivului, moment din care

austriecii încep căutarea unui investitor dispus să bage 10 milioane de euro în gunoi. Și l-au găsit în firma UEG-Grup, care a cumpărat cele 70% din acțiuni. Din păcate, după cum declară și administratorul firmei TIPS, Leo Kroneder, întârzierile s-au datorat atât procedurilor de verificare a inves

titorului, cât și dublelor alegeri din 2004. Acum totul pare în ordine, cu o singură excepție: unul dintre parteneri, mai precis Primăria, nu a semnat încă deciziile luate la AGA din 12 mai 2005. Cu toate acestea investitorul va demara organizarea de șantier la mijlocul lunii iulie, /p.3

• Doi respinși. După prima probă a Bacalaureatului, limba română oral, din cei 4362 de candidați, câți s-au înscris la examen, au fost admiși 4360, procentul de promovabilitate ajungând la 99,95%. Marți și miercuri se derulează probele orale la limbi moderne, cei mai mulți candidați optând pentru limba engleză. (R.l.)
De azi, vin compensatele

Deva (I.J.) - Astăzi farmaciile din județ vor încheia cu C.J.A.S. acte adiționale la contractele inițiale pentru a putea beneficia de fonduri suplimentare pentru medicamente gratuite și compensate, precizează Luminița Rodeanu, Colegiul Farmaciștilor Hunedoara. De la sfârșitul acestei săptămâni, farmaciile care nu mai aveau fonduri pentru compensate și gratuite vor putea elibera aceste medicamente. Doar cca 10% dintre acestea nu primesc fonduri suplimentare.

I Parcarea autoturis- | melor pe trotuare se | sancționează, conform ■ legii, cu amendă 
f cuprinsă între cinci și I zece milioane de let Un ț șofer imprudent a fost ieri prins „cu autoturismul pe trotuar”, iar polițiștii comunitari nu l-au iertat. (Foto: Traian Mânu)
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■ Peste 30 de mii de 
pachete de țigări ne
timbrate au fost confis
cate de Gardă.

Deva (C.P.) - Garda Financiară Deva a dat amenzi în valoare totală de 15 miliarde de lei, într-o singură lună, pe parcursul acțiunii de descoperire a cazurilor de evaziune

fiscală cu țigări netimbrate. Circa 90% dintre aceste situații se înregistrează în Valea Jiului, a declarat Florian Șerban, comisar-șef al Gărzii Financiare. Totul a început cu depistarea unei persoane fizice pe DN66 care transporta aproximativ 21 de mii de pachete de țigări fără timbru. Controlul s-a extins la firmele din Valea Jiului, care
Florian Șerbanse aprovizionau de la această persoană. Au fost descoperite 7 firme care vindeau țigări de contrabandă, /p.3.

Cu bicicleta
Deva (S.B.) - Traseul de 6.000 de km, Chamonix - Teheran, pe care Melanie Auguste (21 de ani) și Xavier Grassone (26 de ani), din Franță, și-au propus să-l parcurgă pe o bicicletă dublă, i- a adus ieri în Simeria. Ei au parcurs 2.000 km și au pedalat o lună.

SKODA ÎN DEVA!
Intercar Sibiu, dealer Skoda, vine mai aproape de tine! 
Vă așteptăm în fața Casei de Cultură, vineri și sâmbătă, 
1 și 2 iulie, pentru a vă convinge de calitatea Skoda. Angajează în condiții avantajoase

M caturi abuz fizic

Abuzul asupra copilului în județul Hunedoara 
Din numărul total de sesizări înregistrate la sediul Fundației 
Conexiuni din Deva s-a ajuns la concluzia că 40% dintre 
copiii abuzați suferă din cauza neglijenței părinților.

Nu ratați întâlnirea cu modelele preferate Superb, Noua 
Skoda Octavia și Fabia.

INTERCAR Sibiu, DN1, km 303+750, Șelimbăr
pentru coordonarea, îndrumarea și conducerea activității 

de comerț cu amănuntul, cu experiență în domeniu. 
Salariul, la nivel european.

Interviul va avea loc în data de 
02.07.2005, orele 10.00-15.00, în Deva, 
B-dul 22 Decembrie, bl. 45A, parter.

Relații suplimentare și programări la tel. 0744.750.117.
RECLMC
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• Lider capturat. Autoritățile irakiene au anunțat arestarea, în urmă cu două zile, la Bagdad, a unui lider al rețelei al-Qaida, responsabil pentru răpirea mai multor cetățeni străini și irakieni.
• Aprobat. Deputății luxemburghezi au a- probat, marți, în unanimitate, proiectul de lege asupra Constituției europene, cu mai puțin de două săptămâni înaintea referendumului de la 10 iulie, prin care locuitorii ducatului sunt chemați să decidă soarta Tratatului.

Remanierea mai așteapta

Critici
Boston (MF) - Demo- i cratul John Kerry, fost i candidat la președinția i SUA, a apreciat marți că politica administrației i George W. Bush în Irak i va conduce la „un dezastru”, în condițiile în ca- i re nu există o strategie de reducere a riscurilor, i Kerry a atras atenția a- 1 supra faptului că admi- ; nistrația republicană a '■ reușit să transforme Irakul într-un teritoriu al ț militanților islamiști, i subliniind că, în prezent, pe teritoriul iraki- i an există 16-20.000 de I combatanți fundamenta- liști, iar numărul lor es- i te în creștere, acest preț i fiind plătit zilnic de tru- ș pele americane. i

Jalal Talabani
(Foto: EPA)

■ Premierul Tăriceanu: 
Nu se pune problema 
remanierii Guvernului în 
perioada următoare.

București (MF) - Primul-mi- nistru Călin Popescu Tăriceanu a declarat, marți, la finalul întâlnirii cu miniștrii și parlamentarii PNL, că în perioada următoare nu se pune problema unei remanieri guvernamentale.Tăriceanu a negat declarațiile liderului grupului PNL din Camera Deputaților, Eugen Nicolăescu, potrivit cărora înlocuirea unor miniștri s-ar putea produce săptămâna viitoare.

„Vă spun că evaluarea miniștrilor o facem permanent, în acest moment nu poate fi vorba de o remaniere”, a spus primul-ministru.
Afirmații respinseTăriceanu a respins afirmațiile lui Valeriu Stoica conform cărora Alianța PNL-PD se va destrăma în următoarele două luni dacă nu se va produce fuziunea.Liderul PNL a refuzat să facă orice fel de comentarii privind declarațiile liderului democrat Emil Boc referitoare la fuziunea PNL-PD.întâlnirea de marți a lui Tăriceanu cu miniștrii și cu parlamentarii PNL a urmărit

stabilirea activităților acestora pe perioada vacanței parlamentare, precum și proiectele care trebuie promovate în perioada următoare.Purtătorul de cuvânt al PNL Eugen Nicolăescu a declarat, marți, că schimbarea unor miniștri liberali ar putea fi decisă la ședința Delegației Permanente a PNL, care va avea loc în cursul săptămânii viitoare. El a precizat că în PNL există propuneri ca activitatea miniștrilor liberali să fie evaluată la această întrunire. Deputatul liberal a mai spus că, ulterior, Guvernul se va ocupa de procedurile constituționale privind înlocuirea unor miniștri. Primul-ministru Călin Popescu
Tăriceanu (Foto: epa)

Se deli
mitează
Bagdad (MF) - Preșe
dintele irakian, Jalal 
Talabani, și-a expri
mat, marți, unele re
zerve în legătură cu 
contactele dintre re
prezentanții Statelor 
Unite și lideri ai miș
cărilor de gherilă, 
subliniind că este 
vorba despre o afa
cere care nu implică 
Guvernul de la Bag
dad. „Guvernul iraki
an nu are nici o legă
tură cu negocierile 
inițiate cu rebelii. Da
că Statele Unite ne
gociază cu ei, e trea
ba lor", a declarat 
președintele irakian. 
Duminică, Donald 
Rumsfeld a recunos
cut că au avut loc 

contacte cu insur
genții din Irak, la 
inițiativa Statelor 

Unite, dar a mini
mizat importanța 
acestor negocieri.

Elicopter american prăbușit
Kabul (MF) - Un număr de 17 militari americani se aflau, potrivit primelor informații, la bordul unui elicopter care a fost doborât marți, de tiruri inamice în estul Afganistanului, a anunțat, ieri, armata Statelor Unite.„Primele informații indică faptul că prăbușirea ar putea fi cauzată de tiruri inamice. Soarta militarilor rămâne necunoscută”, a afirmat un comunicat al contingentului a-

merican din Afganistan.Forțele coaliției împreună cu armata afgană, sprijinite de aviație, s-au deplasat la locul prăbușirii elicopterului Chinook CH-47, la vest de A- sadabad, capitala provinciei Kunar (150 de kilometri est de Kabul). Un purtător de cuvânt al talibanilor a revendicat, marți seara, atacul asupra elicopterului. Conform acestuia, toți pasagerii aparatului au fost uciși.

Program nuclear „pacifist"

Despre reforma ONU
New York (MF) - Secretarul de Stat american, Condoleezza Rice, a discutat, marți, cu secretarul general al ONU, Kofi Annan, despre reforma din cadrul Națiunilor Unite, precum și despre Irak și Liban, a anunțat Biroul de presă al organizației.în ceea ce privește reforma din cadrul Națiunilor Unite, Annan a subliniat necesitatea unui acord în legătură cu o gamă amplă de schimbări. Rice a reafirmat că SUA sunt interesate în mod deosebit de o reformă în administrația și secretariatul ONU, prin crearea unui Consiliu pentru drepturile omului și redactarea unei convenții a- supra terorismului.In ceea ce privește Irakul, cei doi responsabili au convenit că sunt utile și necesare consultări mai strânse între Statele Unite și ONU.Discuția despre Liban a vizat activitatea echipelor ONU care anchetează asasinarea fostului premier libanez Rafie Hariri și retragerea forțelor siriene din această țară, precum și viitoarele etape în cadrul aplicării Rezoluției 1.559.

Condoleezza Rice și Kofi Annan (Foto: epa)

Elicopter Chinook CH-47 (Foto: EPA)

ffl Rusia intenționează 
să construiască șase 
noi reactoare nucleare 
în Iran.

Moscova (MF) - Rusia va participa la o licitație pentru construirea a șase noi reactoare nucleare în Iran, a anunțat, marți, directorul Agenției Federale Atomice ruse, Alexander Rumian- țev, citat de AFP.„De îndată ce Iranul va anunța începerea licitațiilor pentru atribuirea contractelor de construire a reactoarelor nucleare, vom participa”, a declarat Ru- mianțev, citat de agenția Itar-Tass.„Teheranul dorește să construiască încă șase reactoare”, a subliniat el, precizând că Iranul și-a făcut cunoscute proiectele în urmă cu doi ani, la o conferință a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.Rusia construiește în prezent centrala nucleară de la Buchehr, în sudul

Iranului, și a semnat cu a- ceastă țară un acord pentru livrarea combustibilului pe o perioadă de doi ani. Iranul s-a angajat să retrimită în Rusia combustibilul folosit.Statele Unite acuză Iranul că încearcă să fabrice arme nucleare sub paravanul unui program civil.Rusia reamintește în mod constant că Iranul are dreptul de a „exploata domeniul nuclear în scopuri pașnice” și de a achiziționa, în acest sens, o tehnologie modernă.Moscova susține că este împotriva proliferării armelor nucleare și apreciază că este necesar ca programul atomic iranian să fie pus sub control internațional..Noul președinte iranian, Mahmud Ahmadinejad, a declarat, duminică, cu ocazia primei sale conferințe de presă de după alegeri, că Iranul „va continua negocierile” cu țările europene, reafirmând dreptul țării sale la un program nuclear „pacifist”.
Filele dosarului mineriadei
B Generalul (r) Mihai 
Chițac: Planul evacuării 
Pieței Universității nu 
includea ordin de tragere.

București (MF) - Fostul ministru de Interne Mihai Chițac a declarat, ieri, că eliberarea Pieței Universității de demonstranți în timpul evenimentelor din iunie 1990 a a- vut loc în baza unui plan pornit de la fostul președinte Ion Iliescu și a fostului premier Petre Roman, care nu includea ordin de tragere.Mihai Chițac a fost audiat de procurorii militari, timp de aproximativ trei ore, în le

gătură cu dosarul evenimentelor din 13-15 iunie 1990.
Nu mai era ministruChițac a explicat că, în timpul audierii de ieri, procurorii l-au întrebat în legătură cu evenimentele din 13 iunie, dată până la care a ocupat funcția de ministru de interne.El a spus că din data de 14 iunie 1990 nu a mai fost ministru de Interne și că nu poate răspunde la întrebările legate de evenimentele petrecute în zilele de 14 și 15 iunie 1990.întrebat cu referire la calitatea lui Mihai Chițac în a- cest dosar, avocatul său a de

clarat că, până în momentul de față, pentru fostul ministru de Interne nu rezultă aspecte de natură penală deși în acest dosar urmărirea penală a fost începută.Potrivit unor surse judiciare, în dosarul mineriadei din iunie '90 sunt cercetați și Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu.în 22 iunie, fostul șef al Poliției Române, generalul (r) Corneliu Diamandescu, declarase presei că intervențiile din Piața Universității, din timpul mineriadei din iunie 1990, au avut loc la ordinul fostului ministru de Interne Mihai Chițac.

Președintele Traian Băsescu

Vot zadarnic în Camera Deputaților
București (MF) - Deputății au decis, ieri, să retrimită la Comisia juridică proiectul de lege privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, înainte de a primi votul final și după ce legea fusese adoptată pe articole.Plenul își exprimase deja votul, când deputatul PRM

Tudor Marcu a cerut de la tribună retrimiterea la Comisia Juridică a proiectului de lege privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum și a promovări cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii.înainte de a anunța rezulta

tul votului anterior, vicepreședintele Camerei Deputaților, Dan Radu Rușanu, a supus unui alt vot propunerea deputatului PRM de retrimitere a proiectului la comisia sesizată în fond.Liderul grupului UDMR, Marton Arpad, a declarat că nu este regulamentară retrimiterea la comisie.

(Foto: EPA)

Condamnă Pactul
București (MF) - Președintele Traian Băsescu a condamnat, marți, Pactul Ribben- trop-Molotov, care a condus la anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei de către URSS, se arată într-un comunicat al Administrației prezidențiale.La 65 de ani de la pierderea Basarabiei și a nordului Bucovinei, Traian Băsescu consideră că „România nu poate ignora suferințele indurate de frații noștri de peste Prut ca urmare a unor fapte istorice grave”. în document se mai a- . firmă că președintele Romă- niei se înclină, cu respect, In fața oamenilor care au trebuit să învețe să trăiască zilnic cu suferință, de la cea a separării de familie, la cea-a dezrădăcinării de limbă și de neam./
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• Palatul Victoria. Proiectul noului Cod al De ce nu semnează Primăria?Muncii a fost aprobat ieri de Guvern. Principalele sale avantaje oferite se referă la durata timpului de lucru și la noile sancțiuni pentru firmele care folosesc forță de muncă la negru. (S.B)
• Note mici la contestații. Din cele 600 de contestații, înaintate de candidații la testele naționale de la noi din județ și trimise spre corectare la Sibiu, au fost admise 134. Cele mai multe dintre contestațiile soluționate pozitiv s-au înregistrat la limba și literatura română: 38. (R.l.)
Mircea Moloț, la Guvern

Deva (D.I.) - Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, a înaintat în această săptămână Guvernului trei proiecte de hotărâre, care urmează a fi luate în discuție de către Executiv. „Este vorba despre preluarea în patrimoniul CJ a clădirii monument istoric de la Comisariat, pentru a putea interveni să o reparăm acolo unde estecazul; apoi vom încerca să obținem un sprijin financiar pentru CALOR și să scăpăm odată RAAVJ-ul Petroșani de povara acelui împrumut de care s-a mai vorbit. în plus, mai avem în vedere încă două proiecte privind introducerea gazului metan la Ani- noasa și Teliue, dar cred că acestea vor fi discutate abia la toamnă”, ne-a declarat Mircea Moloț.

Mircea Moloț

■ Primăria nu se gră
bește cu semnarea 
actelor, deși acordul 
de mediu expiră.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@infarminedia.ro

Deva - Problema documentelor nesemnate și neaprobate în Consiliul Local e și ea destul de neclară. Singurul care mai are drept de semnătură este primarul Mir- cia Muntean, aflat momentan în concediu.Celelalte trei persoane, care figurau ca reprezentanți ai Primăriei în cadrul TIPS, se pare că nu mai corespund statutului, dar nici nu au fost numiți alții în locul lor. Iar peste o lună și jumătate acordul de mediu pentru construirea rampei ecologice expiră în cazul în care lucrările nu vor fi demarate.De aceea, reprezentanții investitorilor austrieci se arată dispuși să inaugureze
Paznicii contrabandiștilor

■
Deva (V.l.) - La sediul redacție 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:
Goleea Nlalria - 1.@00.000 lei (1J00 RON)/ Dobra
Grama loan - 1.000.000 lei (100 RON). Brad
Mincea Mircea Nicolae - 1.000.000 lei (100 RON), Deva

Deva (C.P.) - în aceste acțiuni de verificare au fost implicați toți cei 17 comisari ai Gărzii, care s-au confruntat și cu probleme. „Ne cunosc mașinile! Organizează pază la intrarea în oraș sau piețe, iar atunci când comisarii descind, toți sunt anunțați și ascund țigările în alte spații sau închid unitățile”, declară Florian Șerban. Alte 2 firme din Piața Deva și 2 din Piața Dunărea din Hunedoara au fost descoperite vânzând ți

Caravana SAPARD în 
Hunedoara

Luncoiu de Jos (L.L.) - Până în șapte iulie, locuitorii a 20 de comune hunedorene simt invitați să participe la întâlniri cu specialiștii din cadrul programului SAPARD. Scopul întâlnirilor este de a populariza măsurile acreditate și de atragere a cât mai multe fonduri europene. „Majoritatea participanților pun întrebări în legătură cu imposibilitatea asigurării cofinanțării. Băncile nu doresc să crediteze țărani și, deși toți sunt interesați și arface proiecte, nimic nu poate fi început fără bani”, susține șeful Serviciului de dezvoltare rurală, Nicolae Roman.
Nicolae 
Roman

CL: Participați la con
cursul „Cuvântul 
Liber te trimite la 
mare” din sezonul 
acesta?

"A fost beton cu CL la mare!"
Deva (V.l.) - Domnul loan Slabu, câștigătorul de anul trecut al concursului nostru „CL te trimite la mare”, păstrează încă proaspăt în memorie sejurul estival din vara trecută:

CUVÂNTUL LIBER: Cum ați au
zit de concursul din ziarul 
nostru?I.S.: Sunt abonat de cursă lungă și citesc Cuvântul Liber de mult timp și cu multă plăcere.
CL: Ați mai participat la con
cursurile noastre?I.S.: Concursul pe care l-am câștigat a fost primul la care am participat și de atunci a

Pregătește-te să petreci alături de persoana iubită un minunat sejur pe litoralul românesc al Mării Negre!
„Carpatica" în județ

Deva (S.B.) - Festivalul Internațional de folclor pentru copii și tineret „Carpatica”, ajuns la cea de-a Vl-a ediție, se va derula în acest an în perioada 4-10 iulie. Festivitatea de deschidere a festivalului, ce aduce în județ, de această dată, participanți din Spania, Grecia, Italia, Turcia, Ungaria și Serbia-Muntenegru, va avea loc marți, la Deva, ora 17.30.

• Caută și decupează cele 6 piese puzzle apărute în Cuvântul Liber în perioada 27 iunie - 2 iulie.• Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie indicând numele, adresa și numărul de telefon.• Trimite plicul prin poștă la O.P. 1, C.P. 3 Deva, depune-1 în cutiile speciale Cuvântul Liber sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A până în data de 7 iulie, data poștei.• Poți câștiga unul din cele 4 sejururi la mare. Sejurul include cazarea pentru două persoane timp de șase nopți, nu include masa.• Vineri, 8 iulie va avea loc extragerea câștigătorilor primelor două sejururi la mare.Extragerea pentru celelalte două sejururi va avea loc în 15 iulie.
JURNAL A

CONCURS

Gunoiul menajer poate fi un bun prilej pentru o investiție de 10 milioane de euroșantierul chiar dacă Primăria Deva nu a semnat toate actele.
Opiniile părților„Câteva mici formalități încă lipsesc, dar sunt convins că aceste neajunsuri vor fi rezolvate în perioada următoare pentru a asigura o 
gări netimbrate. In toate cazurile s-au dat amenzi de câte un miliard de lei, majoritatea achitând 100 de milioane de lei.S-au ridicat și înscrisuri care conțin evidențe contabile duble pe baza cărora se vor calcula veniturile neînregistrate și se va estima prejudiciul adus bugetului de stat, întocmindu-se sesizări penale care vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva.

devenit o tradiție participarea la concursurile din ziarul dumneavoastră.
CL: Ați crezut că aveți șanse 
de câștig?I.S.: Da, bineînțeles. Altfel nu aș fi participat. Toată lumea care concurează pornește cu aceleași șanse.
CL: Cum v-ați simțit la 
mare?I.S.: A fost beton cu Cuvântul Liber la mare. A fost minunat. Condițiile de cazare, hotelul, serviciile, curățenia în cameră, totul a fost la înălțime. Am fi dorit să prelungim cele 6 zile pentru că ne-am simțit bine și la final 

investiție de mai mult de 10 milioane de euro”, a precizat administratorul TIPS Deva, Leo Kroneder.Primăria municipiului Deva se arată însă în conti-nua- re sceptică, viceprimarul loan Inișconi, singurul care a putut fi contactat, declarându-ne că „nu cred că vor putea 

întâlnirea dintre ministrul Sănătății și Confederația „Sanitas” s-a lăsat cu un acord verbal între cele două părți. Urmează ca la 4 iulie să se anunțe rectificarea de buget, în funcție de care sindicaliștii vor anunța dacă greva încetează sau continuă. (Foto: epa>

ne-a fost foarte greu, mie și soției mele, să ne despărțim de mare. A fost o plăcere și un concediu deosebit în adevăratul sens al cuvântului.

I.S.: Bineînțeles! Nu știu dacă voi mai fi unul dintre norocoșii de anul acesta, dar, oricum, în avans le urez feri- ciților câștigători ai concursului CL mult noroc și să se bucure din plin cu Cuvântul Liber la mare. Fiecare are o șansă. 

demara lucrările. Problema e mai complicată. Acum câteva zile am primit un fax de la Consultanța Economică a Austriei, prin care se solicitau Primăriei unele clarificări. O să studiez cazul cu atenție, împreună cu specialiștii, și o să le răspund în perioada următoare”.

mailto:daniel.iancu@infarminedia.ro


joi, 30 iunie 2005
Ziua Învățătorului
1975 - A murit matematicianul Miron Nicolescu. mem
bru și președinte al Academiei Române (1966-1975), cre
ator al școlii române de analiză matematică (n. 
27.08.1903)
1964 - A fost înființat studioul Animafilm
1909 - S-a născut tatii Constantinescu, compozitor și diri
jor, membru corespondent al Academiei Române 
(m.20.12.1963)

Calendar religios
30 iunie - Soborul Sfinților 12 Apostoli; 

Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeț.

Deva (S.B.) - Sfântul Ierarh Ghelasie a fost, în veacul al XIV-lea, sihastru pe valea pârâului Râmeț din Munții Apuseni, de unde era originar. El a ajuns egumeri al Mănăstirii Râmeț (jud. Alba), având o viață duhovnicească îmbunătățită și făcând minuni. Aceasta era preocuparea sa încă din tinerețe. Luând din tinerețe jugul lui Hris- tos, a deprins de la cei mai iscusiți eremiți meșteșugul luptei duhovnicești și, cu timpul, a întemeiat o obște de monahi. în tradiția locului se spune despre Cuviosul Ghelasie că avea doisprezece ucenici și împreună se rugau și posteau, săvârșind sfintele slujbe cu mare osârdie și frică de Dumnezeu. Cuviosul Ghelasie nu primea mâncarea, îndestulându-se numai cu Preacuratele Taine. Ziua mergea cu ucenicii la ascultare, iar noaptea făcea priveghere și săvârșea Sfânta Liturghie. Numai sâmbăta și duminica mânca împreună cu călugării la trapeza mănăstirii.
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Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan______________________________________
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Apă__________________ _______________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-13.00 Str. 22 Decembrie/bl. 4, sc. B; P.T.9, zona 
înaltă, Str. 1 Decembrie (de la fosta Casă de pensii la 
parc); Bd. I. Mania (între Bachus și piață), Str. M. 
Kogălniceanu (de la bulevard la DN); P.T. 2, 
Bd. Decebal, bl. 5, sc. A; bl. 8; P.T. 27, zona înaltă, 
Gojdu, bl. 04; Str. 7 Noiembrie; D. Zamfirescu

Soluția integramei din numărul 

precedent: R - A - BIS - PESCUI 

-OS - PAVA - ALT - SECA - COZI 

- DÂRZE - IU - CE - IAHT - C - 

A - CIR - ACI - TAR - GICA - 

SARAMURA - LIPAN - TAU - I - 

IP - REST - NA - IN - VOTA - TAR- 

OD - TARA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_______ 929
Dispecerat gaz________ 227Q91
Informații CFR_________212725
Urgențe_______________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie 956
Poliție______________________955
O.J.P.C. HD_________ 214971
Deranjamente îlft 235090

21 mart.-20 apr.

Vă tentează să riscați o sumă mare de bani. Discutați Mâi 
cu partenerul! Sunteți obosit, aveți nevoie de regim ali
mentar.

21 apr.-20 mai ______

Vreți să vă satisfaceți un capriciu, aar asta vă costă. Un 
prieten influent vă va da staturi pe care ar fi bine să nu le 
urmați încă.

21 mai-20 iun,

O persoană din anturaj vă suspectează fi vrefi s-o puneți 
la punct. Aveți o bună formă fizică, dar nu trebuie să 
abuzați de ea.

21 iun.-ZO Iul.

Simpatia de care vă bucurați în rândul persoanelor de sex 
opus va atrage manifestări de gelozie ale partenerului de 
suflet.

21 iul.-20 aug. _

E posibil să aveți o problemă de sănătate, liimlți o veste 
legată de bani pe care contați. Nu vă fatețl planuri până 
nu-i primiți.

21 aug.-20 sept.

Mici neînțelegeri cu partenerul dv. Divergențele cu cineva 
din familie vâ Bot tare. Seara vă sunați prietenii și ieșiți 
împreună.

21 sept.-20 oct.

Spuneți partenerului ce aveți pe suflet. Veți trece mai ușor 
peste probleme. Sunteți împrăștiat și ar I bine să nu luați 
decizii importante.

21 oct.-20 ml .................... .............................
Vă așteaptă o zi de distracție sau de sport. Poale prlm|i 
o declarație de dragoste care vă ia prii surprindere. 
Călătoriile merg ea pe roate.

21 nov.-20 dec. ' ■

Dramurile scurte, chiar obositoare, vă avantajează azi. 
Primiți o vesti ambiguă de la frați, Car nu trebuie să vă 
îngrijorați.

21 dec.-20 ian^______ ■ __ _____ _

Puteți uita un timp de orice și să vă ocupați de viața per
sonală. Bucura|l-vă de M ce vi se Mâ-nplă, lisați Mile 
pe altă dată.

21 ian -2D feb.._______ .____

Vă raqțrinte invitația paMaradol, undeva depark aa casă. 
Atmosfera plăcută din jurul dv vă face să vă simțiți mi_ 
nunat azi. ..

21 febr.-2O marț.______, _ .........

Contați mult pe inspirație, dar azi un rol Important are 
înțelepciunea. Elțl cu oâgare de seamă și ocupați-vă mai 
mult de casă.

7:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:45 Festivalul Maria 

Tânase, ediția a XVIII-a 
9:20 Cina minute de cul

tură. Realizator Comei 
Mihalache

9:30 Teleshopping 
10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie.

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

11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro Dispecer 
12:00 0 vedetă populară. Cu ;

luliana Tudor
1330 Desene animate: Chip

□ și Dale
14:00 Jurnal TVR Sport Meteo î 
1430 Teleshopping 
15:00 Dincolo de hartă 
1530Akzente. Emisiune în 

limba germană
16:55 Armonii 1h natură 
1730 Portul miracolelor 
1830 Știrea zilei
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40 Omologarea
19:00 Jurnal TVR Sport Meteo

20:15 Trandafirul roșu din 
lâCairo (comedie, SUA, 

1985). Cu: Mia Farrow, 
Jeff Daniels, Danny Aiel
lo. Regia Woody Allen. 
Premiul Globul de Aur 
1986, pentru scenariu. 
Premiul BAFTA 1986, 
pentru cel mai bun film 
și scenariu. Premiul 
FIPRESC11986. Premiul 
Cesar 1986, pentru cel 
mai bun film străin al 
anului. Nominalizare 
Premiul Oscar 1986, 
pentru cel mai bun sce
nariu.

22:00 Vorbe despre fapte 
23:00 Jurnalul TVR 
2330 Maică înregistrată 

0:20 Grădina
ggde trandafiri (dramă, 

coproducție, 1989). Cu: 
Liv Ullmann, Maximilian i 
Schell, Peter Fonda. 
Regia Fons 
Rademakers

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

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

10:15 0 nouă viață 
11:15 Bucătăria lui Radu 
12:15 Zâmbete Intr-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:15 Neveste de

H Hollywood (dramă, 
coproducție, 2003) Cu: 
Farrah Fawcett, Melis
sa Gilbert, Robin 
Givens, Dorian Hare
wood, Jack Scalia 

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

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTV
Vremea 

1730 Destine
B răscumpărate 

1900 Știrile ProTV Sport. 
Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Bodyguard.
Emisiune de diverti- 
ment prezentată de 
Constantin 
Cotimanis și Roxana 
Ciuhilescu

22:15 Vacanța Mare. Cu 
Mugur Mihăescu și 
Radu Pietreanu

23:00 Știrile ProTV Sport 
23:45 Vreau să 

fiu mare
23:50 Doi bărbați și

B jumătate. Cu: Charlie 
Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland Taylor 

030 5 frați Julea
(reluare)

1XX) Omul care 
aduce cartea 

1:10 Știrile Pro TV 
200 Masacru 
Bin numele Domnului 

(reluare)
3:00 O nouă viață

7:00 Observator. Sport
8:00 In gura presei (reluare) 
9:00 Desene animate: 1001 
□ dalmațieni, Timon și 

Pumbaa
945 Incredibil, dar adevărat 

1030 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 
1230 Aproape perfedă 
13:00 Observator cu Simona 

Ghenjhe
13:45 Lecția supăraviețuirii

B (aventuri, SUA 2002). 
Cu: Liam Cunningham, 
Brana Bajic, Roger 
Allam, Neil Newborn 
(reluare)

16® Observator 
1645 Vivere-Attăi cu pasi- 
g une. Cu: Edoardo Costa, 

Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo

1745 9595-Tetovață ce să 
Iad

19D0 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. Sport. 
Meteo

20:30 Aprinderea (acțiune,
[2 coproducție, 2001). Cu: 

Lena Olin, Bill Pullman, 
CoIm Feore, Peter Kent 
Neobișnuit de tânără 
pentru o judecătoare de 
tribunal federal, 
ambițioasa și independ
entă, Faith Matthis e 
nemulțumită când o 
dată cu un nou caz i se 
desemnează ș un body
guard.

2230 Observator 
23:15 WRC - Etapa Grecia.

Dublul campion mondial 
carlos Sainz va pilota 
pentru Citroen și în 
această etapa a WRC, 
Raliul Acropolis din Gre
cia, în ciuda faptului că 
spaniolul declarase că 
prezența sa în Raliul 
Turciei va fi doar un 
eveniment izolat 

0:15 In gura presei 
1 ® Concurs Interactiv

5® Poveștiri adevărate 
(reluare)

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

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

9:15 Mama vitregă
B (reluare)

10:10 Anita (reluare) 
12:15 Totul despre Camila 
13:15 Valentina, grăsuța mea 

g frumoasă. Cu: Natalia 
Streignard, Juan Pablo 
Raba, Hilda Abrahamz, 
Flavio Caballero, Norkis 
Batista

14:15 Legături de familie. Cu: 
gVera Fisher, Reynaldo 

Gianecchini
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

g riel, Malema Solda, 
Agustina Lecouna 

17:25 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate 
18:00 Rețete de Acasă 
18:10 Luna. Cu: Gaby Espino, 

B Christian Meier
19:00 Te voi ihvăța să iubești., 

B Cu: Danna Garda, 
Miguel Varoni

20:00 Mama vitregă Cu: Vic- 
g toria Ruffo, Cesar Evora, 

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

21XX) Anita. Cu: Ivonne Mon- 
g tero, Jorge Enrique 

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

23:00 Culoarea păcatului. Cu: 
gTais Araujo, Reynaldo 

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

0D0 Legături de familie. Cu: 
gVera Fisher, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, 
Julia Almeida

7:00 Sărută-mă
B prostule

8:00 Teleshopping
830 CeZar și tipar
9-on Rebelii

10:00 Tonomatul DP 2
11:30 Cind minute 

de cultură 
11:45 Pasiuni 
1235 Euro-dispecer 
1240 Verdict

B Crimă
1330 Teleshoplng
14:00 Desene animate: Tom

my și Oscar
1430 Fiica oceanului
15:00 împreună 

în Europa 
16:00 Tribuna 

partidelor 
parlamentare

1630 Sabrina
17® Rebelii
17:55 Euro- 

dispecer
18® Bugetul 

meu
1830 Sănătate 

naturistă
19:00 Soția 

g lui Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond
2030 Verdict Crimă 
2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Orgolii (dramă, Italia, 

H 2003). Partea a Xl-a Cu: 
Elena Sofia Ricci, Da
niele Peed, Paolo Fer
rari, Cristina Capotondi 

020 A fost odată hoț. Cu: 
BSandrine Holt, Ivan 

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

1:15 Sănătate naturistă 
2® Dragul de Raymond
0 (reluare)

230 Bikini Drive-In (come-
13 die, SUA 1995). Ashley 

se trezește peste noapte 
proprietara unui cine
matograf în aer liber, pe 
care bunicul ei i l-a 
lăsat moștenire. Din 
păcate nu se poate 
bucura pe deplin

7:00 Teleshopping
7:30 Motor
7:55 Sport cu Florentina 
830 Sunset Beach 
9:30 Dragoste și putere

B(SUA 1987)
Cu: Susan Flannery, 
John McCook, Ronn 
Moss, Winsor Harmon 
Regia: Lee Phillip Bell, 
William J. Bell 

10:00 Kensky Show 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica 
12:00 Levintza prezintă 
12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Bead) 
15:25 Dragoste și putere

B(SUA 1987) Cu: Susan 
Flannery, John McCook, 
Ronn Moss

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

Vasiliu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val- 
can 

19® Viața la extrem

20^0 Copiii spun lucruri 
trăsnite. Virgil lanțu 
revine la o nouă întâl
nire cu prietenii săi cei 
mici, Spectacolul pe 
care aceștia îl dau este 
savuros, iar replicile 
pline de sinceritate, îi 
copleșesc pe invitați și 
chair pe prezentator.

21 DO Ce vor fetele 
22® Eurotombola 
2230 Focul plus Cu: Cristina

Jopescu
23:15 O aventură aproape 

Hperfectă (comedie 
romantică, SUA 1979). i 
Cu: Keith Carradine, 
Monica Vitti, Raf Val- 
lone. Regia: Michael 
Ritchie, tn timpul Festi- ’ 
valului de Film de la 
Cannes se întâlnesc un 
regizor independent 
american

1:15 Focus
2D0 Bani la greu *

6:00 Vineri . trăsnită (come- 
Hdie, SUA 2003).

735 Gemenii (dramă, 
Franța, 2004). Cu: 
Clement Sibony

9:05 Nebuni după cai (aven
turi, SUA 2001).

10:35 Totul sau nimic (dramă, 
13 Germania, 2003). Cu: 

Hebert Knaup
12:10 Hei, Amoldl (animație, 

SUA 2002)
1330 Zachary Beaver (aven- 

Bturi, SUA 2003) 
15D0Lara Croft Tomb

Ti Raider: Leagănul vieții 
(acțiune, SUA 2003).

16:55 Băiatul și lupul (aven
turi, Germania, 2002) 

1825 Vinerea trăsnită (come
die, SUA 2003)

20:00 Legenda lui Johnny Lin
ia® (aventuri, Noua Zee- 

landă).
21:35 Huff. Episodul 9 - 

Crăciun distrus
22:30 Huff. Episodul 10 - 

Bunul doctor
23:25 Kontroll (thriller, 

Ungaria, 2003).
1:15 Infanteria stelară 2: 
H Eroul federației (honor, 

SUA 2004).
245 Stupoare și
13 furnicături (comedie, 

Franța, 2003)

TV SPORT
09:00 Știrile Tv Sport 0930 
Teleshopping 0945 Tenis. 
Turneul de la Wimbledon 1245 
Teleshopping 13:® Știrile TV 
Sport 13:15 Tenis: Splendoare 
In iarbă. Turneul de la Wimble
don 1430 Teleshopping 1450 
Tenis: Splendoare In iarbă. 
Turneul de la Wimbledon 14® 
Știrile TV Sport 15:05 Tenis. 
Turneul de la Wimbledon 1830 
Știrile Tv Sport 19D0 Tenis. 
Turneul de la Wimbledon 21 DO 
Știrile TV Sport 2130 Fotbal: 
Copa Libertadores. Semifinala 
1 - tur 23D0 Tenis. Turneul de 
la Wimbledon, Rezumatul zilei 
00® Știri 0030 Nopți albe la 
Tv Sport

06.30-07.® Observator (r) 
1630 -1645 Știri locale

I
I
i

i

i 
t

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK
j 1245 The Temptations 

(dramă, SUA 1999) 
14.® Domnul Muzică (come

die, SUA 1998)
i 1545 Aterizare imposibilă 

(thriller, coproducție, 
20®)

1730 Mânzul (dramă, Statele 
Unite ale Americii, 
2005)

-19.15 Misterele părintelui 
Dowling

20.15 Dragostea învinge totul
1 (dramă, SUA 2004)
î 22.® Jordan (s)
23® Risc asumat (thriller, 

' coprod., 2®1)
W45 Hamlet (dramă, SUA 

20®)

DISCOVERY
12® Diagnostic necunoscut 
13® Drumul spre Berlin 

alături de Al Murray 
11330 Vreme de război, 

Război în junglă
14.® Misterele epavelor, Stir

ling 
j 15® Competiția mașinăriilor. 

Finala
* 16® Mașini de viteză, 

Record de viteză pe
! uscat

17® Gladiatorii celui de-al 
aoi >a război monaiai 

\ 18® Aventuri la pescuit ar 
r Rex Hunt, 
! 1830 Cu undița to junglă, La 

capătul firului
J19® Curse asurzitoare, De la 

mare la mic
' 20® Diagnostic necunoscut
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• Acțiune. Membrii CNS Cartel Alfa vor purta mâine o banderolă albă la mână pentru a marca Ziua internațională împotriva sărăciei. Această acțiune face parte din cadrul manifestărilor organizate la nivel internațional. (C.P.)
• Rocadă. în locul lui Imre Baboczi, fost consilier local Petroșani, numit în funcția de director adj. în cadrul AJOFM Hunedoara, va accede preotul Robert Balint, cel clasat pe listele din alegerile locale imediat după Baboczi, pe primul loc neeligibil. (I.J.)
Bolnavii psihici, în creștere

Deva (I.J.) - „Numărul bolnavilor cu boli psihice a crescut constant în ultimii 15 ani”, afirmă surse oficiale din cadrul Spitalului Județean Deva. în 2004 au fost înregistrate în județ sute de internări în urma unui număr dublu de consultații. Aceasta reprezintă o creștere de circa 20-25%, în fiecare an, ajungându-se practic la dublarea cazurilor existente înainte de revoluție. Creșterile majore se înregistrează în rândul depresivilor și alcoolicilor. Gravă este creșterea alarmantă a cazurilor cu probleme în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani și a numărului femeilor, care l-a ajuns din urmă pe cel al bărbaților suferinzi. Cauzele care provoacă problemele psihice sunt lipsa locului de muncă și condițiile scăzute de trai.

lioane de utilizatori de telefoane mobile. De la preoți budiști până la oameni de afaceri.. (Foto: EPA)

l__________________ ___

Cursul valutar BNB * 30 iunie 2006

1 dolar 29.891 lei J

1 euro 36.050 lei l
1 liră 54.247 lei l

1 forint 146 lei

Blendea Dan, în calitate de adminis- 
trator judiciar, anunță deschiderea pro
cedurii de reorganizare și faliment a SG 
SILVEXIM ABIES SRL BRAD, înmatri
culată la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. 
J20/531/2002 șl notifică toți creditorii soci
etății debitoare să depună declarație de 
creanță la Tribunalul Hunedoara, în 
dosarul nr. 2062/2005, până la data de 
01.08.2005.

Blendea Dan, în calitate de adminis
trator judiciar, anunță deschiderea pro
cedurii de reorganizare și faliment a SC 
DESCONSTRUCT SRL DEVA înmatri
culată la (Meiul Registrului Cornetului 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara și 
notifică toți creditorii societății de
bitoare să depună declarație de creanță 
la Tribunalul Hunedoara, în dosarul nr. 
501/2005, până la data de 01.08.2005.

RON - instituții, orare, reguli
■ Majoritatea institu
țiilor unde există sis
teme informatice au 
program special.

Clara Păs__________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Băncile, furnizorii de utilități, ghișeele unde se plătesc taxe și impozite, poșta, bursa au programe speciale de lucru cu publicul până luni, 4 iulie. în această perioadă peste tot se fac pregătirile impuse de intrarea în circulație a leului nou și punerea în practică a procesului de denominare.
Lei grei în județPatru bancomate din județ vor elibera încă de mâine lei noi. Acestea aparțin BCR și BRD. BCR va distribui lei noi la un bancomat din Deva și unul din Petroșani, în vreme ce BRD, la Deva și Hunedoara. BancPost va elibera prin bancomatele sale lei noi începând din data de 12 iulie, 
împărțire la 10000De mâine, sumele din cont se vor împărți la 10000, iar ce depășește 50 de lei vechi se va

Posesorii de cârduri vor primi curând lei noi (Foto: Traian Manrotunji la 100 de lei vechi. Salariile și pensiile se vor rotunji în plus, astfel încât suma exprimată să nu aibă zecimale. Dacă impozitul are la final o sumă mai mare de 5000 de lei vechi, se va plăti în plus la stat și diferența până la 10000 de lei vechi,
• Administrațiile financiare închise între 30 iunie ji 3 iulie
• Ghișeul eliberarea permiselor de conducere și înmatricularea autovehiculelor 
închis din 30 iunie - ora 16.00, până în 4 iulie - ora 8.00
• Casieriile Serviciului Public de Impozite și Taxe Locale Deva închise până 
luni, 4 iulie, la ora 8.
• Ghișeul Serviciul Taxe și Impozite Locale și Centrul de Informare a 
Cetățeanului din cadrul Primăriei Hunedoara închise în perioada 1- 3 iulie.
• Casieriile Electrica închise între 30 iunie și 3 iulie.
• Casieriile Distrigaz Nord închise între 30 iunie și 3 iulie
• Ghișee poștale de la sat închise până în 1 iulie la ora 8
• Ghișeele poștale din orașe închise din 30 iunie, ora 12, până în 1 iulie, 
ora 10
• Bursa de Valori închisă până în 4 iulie, ora 8

dacă ultimele cifre ale impozitului reprezintă o sumă mai mică de 5000 de lei vechi, statul va uita de ea. Facturile emise după 1 iulie vor fi întocmite și exprimate doar în lei noi.
Fără bon fiscalFirmele vor avea un termen de cinci zile lucrătoare, începând cu 1 iulie, în care să

își adapteze aparatele de ma cat electronice fiscale 1 cerințele impuse de den< minarea leului.în caz contrar riscă t menzi de până la 100 de m lioane de lei.Pe perioada în care ni eliberează bonuri fiscale firmele trebuie să întoc mească tuturor clienților fac turi și chitanțe fiscale.
• BCR închise din 30 iunie, de la ora 8, până la 1 iulie, la ora 8.
• BRD închise din 29 iunie, de la ora 22, până în 1 iulie dimineața.
• BancPost închise din 30 iunie, ora 10 (pentru cârdurile Visa și Master 
Card emise de alte bănci) și de la ora 18 (pentru aceleași cârduri emise de 
către BancPost) până în 1 iulie, la ora 11.
• Banca Transilvania închise din 30 iunie, de la ora 11, până la 1 iulie, la 
ora 7.
• Raiffeisen Bank închise din 30 iunie, de la.ora 8, până în 1 iulie, la ora 
8.

Fără alocații pentru
Deva (I.J.) - Persoanele care primesc alocațiile preșcolarilor în conturile bancare nu o vor mai putea face cel puțin o săptămână. Aceasta pentru că oricum tranzacțiile de orice tip vor fi întrerupte ca urmare a denominării monedei. Chiar dacă Banc

Post a virat deja în conturi alocațiile cuvenite copiilor pentru luna iunie, se pare că viitorul nu va fî atât de cert. Surse din Direcția de Muncă București spun că alocațiile nu se mai virează din cauză că nu sunt bani pentru comisioanele cerute de băncile

școlaricomerciale. Motivul pentru care se vehiculează această veste proastă este faptul că băncile comerciale solicită un comision de 5.000 de lei la fiecare tranzacție, ceea ce la nivel național adună sume uriașe pe care Direcția Muncii nu le poate plăti.

Revenire
Petroșani (I.J.) - După ce zile în șir la CNH- Petroșani s-au depozitat 20.000 tone de cărbune, acestea au luat calea Mintiei, astfel încât în momentul de față stocul se cifrează la 9.000 tone.

Pensiunile hunedorene 
așteaptă turiști

Râu de Mori (L.L.) - Oferta pensiunilor din județ este destul de generoasă și cadrul natural în care sunt amplasate nu poate fi decât unul de vis și cu toate acestea locurile nu sunt ocupate în totalitate și cei interesați mai pot face rezervări.începutul de sezon a fost mai slab decât anul trecut și datorită timpului neprielnic drumețiilor și turismului montan tematic.
Vizitatori străiniTuriștii care vin cu precădere în județ sunt bucu- reșteni, prahoveni, gorjeni și moldoveni. „Anul acesta este în trecere pe la pensiunile din Râu de Mori un grup de 52 de maghiari și deocamdată este cel mai important grup de

străini care a vizitat pensiunile județului nostru”, spune Rodica Csanadi, responsabilul ANTREC pe județul Hunedoara.Pentru prețuri cu-prinse între 500000 - 600000 de lei camera cu pat dublu, tu-riștii pot petrece câteva zile para- disiace: liniște, curățenie, mâncare bună și peisaj deosebit.

Pensiunea Dumbrăvița

CASE DE MARCAT ACTIVA 
recomandate pentru 

MAGAZINE. PIEȚE, 
RESTAURANTE, BARURI. 

MAGAZINE ENGROS, 
HOTELURI

Modele la prețuri cu TVA 
începând de la 7.400.000 H P'SîribVitor aytonjat âOTlVA

SiLOG Electronics srl

Deva, Bd.DECEBAL bl.S • parter 
Telefax: 0254-233.099

- 9 raioane, 5 nivele TVA
- 2600 articole programabile
- preț / cantitate - 8/9 cifre
- pregătită pentru LEUL GREU
- imprimantă termică 8 linii/sec
- 3 interfețe Rs232

PC, cititor coduri bare, cântar
- regimuri de lucru cu PC
- imprimantă fiscală
- alimentare 1S0-250V11,3 Ah
- BATERIE TAMPON 6V11,3 Ah
- facilități multiple de programare 
conform legislației în vigoare

RECLAME

Ești cel mai bun elev!Te-ai străduit mult în acest an școlar. Ai obținut rezultate de care ești mândru și tu și părinții tăi.
- LIBER E momentul să afle toată lumea rezultatul efortului tău. Numele și fotografia ta vor apărea în Cuvântul liber!Dacă ai doar calificative maxime, terminând anul școlar cu „excelent” sau 10 pe linie, trimite pe adresa redacției noastre o fotografie de-a ta, împreună cu o copie după carnetul de elev, care să dovedească rezultatele obținute. Nu

uita să treci pe o foaie de hârtie numele, clasa și școala la care înveți, precum și localitatea de unde ești.Pune totul într-un plic și trimite-1 până cel târziu 20 iulie pe adresa: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau pe adresa de e-mail viori- ca.roman@informmedia.ro, cu mențiunea „Ești cel mai bun elev!”Fotografiile copiilor care vor face dovada rezultatelor foarte bune la învățătură vor fi publicate în Cuvântul liber. în plus, fiecare dintre ei va avea parte de o surpriză!
CONCURS

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:viori-ca.roman@informmedia.ro
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Birocrația va distruge istoria• Alcoolemie. Cristian Cosmin G., de 27 de ani, din Deva, a fost depistat de polițiștii Biroului Poliției Rutiere din localitate conducând un autoturism marca AUDI, înmatriculat în Hunedoara, având în aerul expirat o îmbibație alcoolică de 1,1'7 mg/litru. (D.l.)
• Fără permis. Lucrătorii din cadrul formațiunii Poliției Rutiere Hațeg l-au depistat pe Florin Sandu C., de 22 de ani, din orașul Hațeg, în timp ce conducea pe DJ 687C, prin localitatea Fărcădin, un autoturism marca DACIA 1300, înmatriculat în județul Alba, fără a poseda permis de conducere. (D.l.)

Daniei I. Iancu

Accident cu 
victime fugare

dan iei. iancu «Inform media.ro

\ /orba ceea, dacă nu s-ar fi întâmplat
V zilele trecute, nici nu s-ar fi povestit. 

Deși toată chestia e de poveste. Un cetățean, 
teribil de turmentat, s-a cocoțat pe la cea
surile trei din noapte la volanul unei mașini. 
Faptul în sine nu e ceva ieșit din comun, mai 
ales în condițiile în care, pentru români, 
băutură să fie, că prilejuri se găsesc destule. 
Iar respectivul, luni seara bănuiesc că 
sărbătorea taman a treia zi de Sânziene.

în sfânta-i bucurie indusă de înălțătorul 
moment, tipu' a uitat și amănuntul că nu 
poseda carnet de conducere. Spre imensul 
său ghinion, pe-o străduță ce lui i se părea că 
seamănă cu trei cărări, a bușit două mașini. 
Probabil c-o fi văzut patru și n-a știut pe care 
să le ocolească, așa c-a ales la întâmplare 
două. Conform proverbului „cine se-aseamănă 
se bușește", nici ăilalți doi vulturi de noapte 
n-aveau carnet, da' posedau în schimb și ei 
ceva sânge-n alcool. Consumat probabil cu 
ocazia sărbătoririi celei de-a doua zi înainte 
de Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

■ Monumentele din 
județul Hunedoara sunt 
uitate de ceva vreme și 
lăsate în paragină.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Din lipsa fondurilor pentru restaurare sau consolidare, cutreierate de căutătorii de comori, cetățile dacice sunt, pe zi ce trece, tot mai distruse. La fel se întâmplă cu cetățile medievale, cu bisericile din lemn etc. Și asta în timp ce mai-marii județului așteaptă aprobări pentru obținerea de fonduri PHARE. Astfel de proiecte au fost inițiate încă din 2002.
Nu sunt bani!Unul dintre ele „va fi valabil, cu siguranță, până la finele acestui an”, spune Ni- coleta Isăconi, consilier județean. Este un proiect ce urmează să aducă 6,7 mii. de euro “pentru integrarea în

K. Iu vă mai descriu uimirea polițiștilor
I > care, sosiți la fața locului, n-au dat nas 

decât cu declanșatorul de evenimente și cu 
bietele mașini turtite. Căci „victimele" au roit- 
o de la fața locului, fiind prea „obosite" să 
mai dea explicații asupra unui eveniment 
despre care oricum n-aveau habar. Acum 
problema e cum să descâlcești toată 
chestiunea? Pentru elucidarea cazului soluția 
optimă ar fi reconstituirea...
» Dar mă-ndoiesc că-și mai amintește vreunu' 
din ei ceva!

A început
■ Cu întârziere față de 
calendarul inițial, s-a 
demarat organizarea 
de șantiere.

Daniel I. Iancu________ _____
daniel.iancu@informmedia.ro

Hunedoara - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în șase localități urbane din județ (Brad, Orăștie, Călan, Geoagiu, Hațeg și Simeria) prin deja celebrul proiect SAMTID, se pare că este pe cale de a se realiza. în Geoa giu amenajarea șantierului a

Mulțumiri d-lui profesor
Deva (V.R.) - De obicei dascălilor li se mulțumește pentru cunoștințele transmise, pentru îndrumare. Lui Dan Vladimir Ghiguță, profesor de sport din Deva, i se mulțumește și pentru altceva. Vergica Măniceanu este mama Veronicăi, elevă la Colegiul Național Decebal Deva. De cinci ani Veronica face volei cu prof. Ghiguță, declară mama, deși pentru afecțiunea ei (astm) medicii îi recomandaseră înotul. La un antrenament s-a lovit la un picior și cu ajutorul profesorului său a depășit ușor momentul. „I-am ținut locul lovit între palme - spune Dan Ghiguță. Bioenergia este științific dovedită. Simt o pulsație în palme până când zona afectată se reechilibrează energetic”. Pentru sprijinul acordat în acel moment, dar și pentru faptul că în acest an Veronica s-a clasat pe locul I în clasă la proba de rezistență fizică, mama elevei îi este recunoscătoare profesorului de volei.

PABUKA TA CAVTEAXAs Ar trebui amendați stăpânii câinilor fără lesă și zgardă?
..... ?. v.;...; ..<. j ...'■................v.i....

slți

Categoric! Ne este frică și nouă de acești câini pentru că sunt foarte imprevizibili și nu știi niciodată cum reacționează. Legea spune clar că trebuie plimbați doar cu lesă și zgardă. Cea mai bună metodă pentru a se respecta legea este aplicarea amenzilor.
Maria, 
Deva

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte______________ 09.00-12.00
• IPJ Hunedoara:
Comisar Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ_________ _
• Primăria Municipiului Deva:
loan InișEoni, viceprimar___________________08 00-10.00
• Primăria Municipiului Hunedoara:
Simion Jitian, viceprimar________ începând cu ora 09.00
• Politia Municipiului Hunedoara:
Comisar Costal Cozac, adjunct al șefului Politiei
Municipiului Hunedoara____________________ 14.00-16 00
• Inspectoratul de jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului 
pentru logistică: 14.00-16.00

Mediatorii în ajutorul 
justițiarilor

Deva (M.T.) - Din toamnă este posibil ca legea medierii să poată intra în vigoare. A- ceastă mediere vine atât în sprijinul avocaților și judecătorilor cât și în ajutorul părților implicate în diferite procese, astfel că numărul proceselor ar putea fi redus. Pentru a putea fi mediator nu trebuie să fii nici avocat, nici judecător, iar în timpul medierii părților implicate într- un proces mediatorii nu au voie să dea soluții părților. Mediatoarea americană Lin

Clădirea Muzeului Magna Curia așteaptă banii pentru restaurare (Foto: Traian Mânu)circuitul turistic a monumentelor și cetăților dacice din Munții Orăștiei”. „Până vin bani, se distrug toate. Mai ales bisericile din lemn care au o valoare incontestabilă. Am trimis la minister o listă cu 25 de monumente aflate în
proiectulînceput încă de săptămâna trecută, în timp ce la Orăștie acest lucru se va petrece la începutul lunii iulie. Aici, realizarea proiectului va demara cu zona centrală a municipiului (P-ța Victoriei și str. N. Bălcescu) și toate străzile adiacente acesteia. Lucrările vor1 fi executate de către o societate din Turcia, ESER EMPEDOS, care și-a adjudecat lucrarea în urma unei licitații organizate de ministerul de resort și și-a luat deja trei subcontractor! locali. „în Orăștie vor fi înlocuite 75-80% dintre rețele- 

rprebuie amendați!J. Doar prin amenzi drastice se poate corecta indiferența oamenilor. Mulți spun că au un câine dresat și că nu se va întâmpla nimic, dar de prea multe ori copiii au căzut victime ale unor câini scăpați de sub controlul proprietarilor.
Anca, 
Deva

Așa ar trebui. Prin parc nu au voie să vină cu câinii, dar cu toate acestea este plin. Nu poți să fii niciodată sigur pe comportamentul câinilor atunci când sunt lăsați liberi și dacă legea spune că trebuie plimbați doar cu lesă și zgardă, atunci așa să facă!
Gheorghe, 
Deva

Q-a'dat șt o lege în Oacest sens și cei care nu respectă legea ar trebui în mod direct amendați. Motive de genul - câinele meu nu suportă botnița - nu sunt întemeiate și pun în pericol viața unui copil sau a celorlalți oameni, în general.
Viorica, 
Deva

da Lazarus, aflată la Deva spune că „pentru a putea fi un bun mediator este nevoie de multă detașare în discuția cu părțile implicate, iar această mediere funcționează numai dacă oamenii sunt sinceri". Medierea va rezolva conflictul dintre părți, dacă acestea colaborează, iar cazurile din tribunale vor fi cu mult scăzute. La Centrul Pilot din Craiova au „absolvit” 10 avocați hunedoreni care vor implementa această tehnică și în județul nostru. 

colaps! Dar când cerem bani, cel mai sigur răspuns este: nu sunt! Cei care ne lovim de un astfel de zid am îndrăzni să recomandăm celor de la județ să facă ceva! Fonduri s-ar putea găsi și pe plan local, așa cum se găsesc pentru alte
SAMTID!le de apă și canalizare, costurile lucrărilor pentru municipiu ridicându-se la 1,56 milioane de euro. Perioada de realizare a fost estimată la 18 luni, însă dacă nu se începe în iulie, cred că va dura mult mai mult”, a spus ieri Alexandru Muntean, viceprimarul municipiului Orăștie. El a mai precizat că în contractul cu firma turcă este prevăzută și clauza conform căreia, la final, străzile pe care se efectuează lucrările trebuie să fie aduse la stadiul inițial în ceea ce privește reabilitarea carosabilului și a trotuarelor. 

Ill ultimele 24 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat124 amenzi la legea circulației, au ridicat in vederea suspendării patru permise și au reținut trei certificate de înmatriculare. (Foto: Traian Mânu)

manifestări...”, afirmă insp. specialist Lucian Savonea de la DJC. Un exemplu este cel al renovării clădirii Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, Magna Curia, care așteaptă, și așteaptă... cei 800 de mii de euro.
Mai sunt bani?

Orăștie (D.L) - După începerea lucrărilor pentru reabilitarea sinagogii din Orăștie, firma care a câștigat licitația a considerat că suma e prea mică și a refuzat să le mai continue. „După 3 intervenții la Guvern, obiectivul a fost atribuit altei firme și în curând restaurarea sinagogii va fi reluată”, a precizat viceprimarul Orăștiei, Alexandru Muntean. Asta dacă mai există banii!

a r trebui direct .r\.amendați fără a mai fi în prealabil vorba de avertismente verbale sau scrise. Oamenii numai când sunt constrânși încep să respecte legea și dacă nimeni nu ia nici o măsură, se va crea impresia că legea este doar pe hârtie.
Silvia, 
Deva

media.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


Sub semnul 
incertitudinii

Circuitul internațional 
de tenis „Ion Tiriac"

• Adunare generală. în ședința din 28 iunie a.c. a Biroului executiv al Asociației Județene de Fotbal Hunedoara s-a hotărât ca Adunarea Generală de Alegeri să se desfășoare în ziua de 3 august a.c., ora 10, la localul „Dolce Vita", din Deva. (V.N.)
• Arbitri. Deși apreciază în general ca bună activitatea Comisiei județene de arbitri, președintele ei, Grigore Macavei, spune că trebuie îmbunătățite modul de selecționare a arbitrilor și colaborarea cu cele opt subcomisii locale. (V.N.)
• Medalii omologate. în acest an, pentru sportivii de la Asociația CS „Dacicus" Orăștie au fost omologate următoarele medalii obținute: 24 la Campionatele Naționale, 10 la Internaționalele de la Budapesta. Urmează a fi omologate însă și altele. (V.N.)

■ După o amânare de 
trei zile, până la urmă, 
lotul de jucători al Jiu
lui Petroșani s-a reunit.

Deva (V.N.) - Noul antrenor al Jiului este Ionuț Chi- rilă, și a fost recent instalat oficial în funcție. Cu toate acestea nimic nu este cert la echipa care, după șapte ani, a ajuns din nou în Divizia A. Acest lucru ni l-a declarat Gheorghe Borugă, consilierul lui Alin Simota, patronul minerilor. Poate sigur este doar faptul că obiectivul cu care se pornește la drum în

Trofeu cu ghinion
Berlin (V.N.) - Trofeul care este acordat echipei câștigătoare a Cupei Confederațiilor la fotbal nu este de bun augur pentru ediția următoare a Cupei Mondiale. De ce? Pentru că formația care l-a câștigat nu a reușit să se impună la mondiale. Echipa Argentinei, care a obținut prima acest trofeu în 1992, a fost eliminată în optimile Mondialului din 1994 găzduit de SUA. Apoi, Danemarca, victorioasă în 1995, a capotat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1998, din Franța. Formația Mexicului, victorioasă în 1999, a fost eliminată în Optimi la Mondialul din 2002 din Coreea de Sud și Japonia, în timp ce Franța, cea care a câștigat ediția din 2001, nu a reușit să treacă de faza grupelor în mondialul asiatic. Până la închiderea ediției nu se cunoștea rezultatul meciului de ieri dintre Brazilia și Argentina, finalistele din acest an ale Cupei Confederațiilor care s-a desfășurat în Germania.

La Wimbledon, rusoaica Maria Sharapova s-a calificat în semifinalele competiției, învingând-o în sferturile de finală pe compatrioata sa Nadia Petrova cu 7 -6, 6 -3.
(Foto: EPA)

Las-a

în mijlocul naturii în costum de baie Exact la țintă (Foto: Traian Mânu)

"Merg întotdeauna... drept la țintă"
■ Andreea e sigură pe . 
sine și realistă, dar și 
îngrijorată de viitorul 
clubului său.
ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.ni arinut@informmedia.ro

Aninoasa - în cazul celei de a VIII-a participante la „Miss Sport Cuvântul liber” ursitoarele au vrut parcă să „fen- teze” legea compensației care impune ca oamenilor să li se dea în aceeași măsură și calități și defecte. Andreea a primit toate calitățile din lume, de la frumusețe la talent, de la precizie la dezinvoltură. Pentru că ar fi prea ușor să o votați pentru acestea, vă propunem să-i descoperiți și defectele și dacă le puteți accepta, să o votați cu tot cu ele...
CUVÂNTUL LIBER: Ce avanta

je are o persoană care prac
tică sportul?

Andreea Urițescu: La tir cu arcul nu sunt avantaje materiale. Ne antrenăm și par

Baze sportive 
necorespunzătoare

Deva (V.N.) - Jumătate din cele 26 de echipe afiliate la Asociația Județeană de Fotbal care activează în Divizia D și Campionatul Județean provin din mediul sătesc. Mircea Sîrbu, președintele asociației, consideră că numărul acestor echipe este mic în raport cu numărul de comune din județ, în ceea ce privește bazele sportive, Sîrbu spune că, dacă la nivelul Diviziei D, terenurile omologate se înscriu în cerințele regulamentare, la nivelul Campionatului Județean de Seniori, lucrurile nu stau deloc așa. Acest lucru impune din partea primăriilor o mai mare implicare pentru amenajarea corespunzătoare a acestora.

acest an competițional este ocuparea locului opt.La reunire au fost prezenți toți jucătorii cu care s-a reușit promovarea în primul eșalon, dar și alți șase fotbaliști care nu se află încă sub contract cu gruparea din Petroșani: Szekely, Țîrlea (U Cluj), Iurișniți, Ciobanu (Apu- lum Alba Iulia), Vezan (Unirea Sînnicolau Mare), Năbă- dan, (Tricotaje Ineu).Antrenorul Chirilă a decla rat ieri că, întrucât clubul nu stă foarte bine din punct de vedere financiar, se bazează mai mult pe actualul lot și pe formarea de jucători tineri.

ticipăm la competiții din plăcere. Sportivii au șansa de a călători și de a cunoaște oameni și locuri deosebite, experiențe care te „luminează”.
C.L.: Care a fost cea mai 

mare provocare?A.U.: Cred că aceasta va urma, întrucât visez să ajung la Olimpiada de la Beijing din 2008. Se pare că și planurile Federației sunt aceleași și poate mi se va îndeplini visul.
C.L.: Ai avut dezamăgiri?A.U.: întotdeauna e loc și de mai bine, dar nu am suferit pentru că sportul m-a învățat și să pierd, nu doar să câștig.
C.L.: Ce calități ai? Ce te 

deranjează la tine?A.U.: Sunt realistă și am o voință de invidiat. Cred că am putere de concentrare și nervi de oțel, iar antrenorul spune că sunt talentată. Din păcate, uneori sunt greu de suportat și stresez lumea cu toanele mele.
C.L.: Ești gospodină?

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

• Cititorii care vor vota, trimițând minimum opt din cele 12 taloane pe care le vom publica, vor putea câștiga prin tragere la sorți un telefon mobil și multe alte premii surpriză.• Puteți aduce talonul la redacție sau să-l trimiteți prin poștă la adresa: Redacția ziarului „Cuvântul liber", C.P. 3, O.P. 1, Deva.• Extragerea norocoșilor va avea loc vineri 15 iulie, în cadrul festivității de premiere.
Talon de concurs - 30 iunie 2005
Nume_________________________Prenume____
Adresă__________________
Telefon _______ _________
Numele concurentei______
Nota acordată concurentei:

E-mail

OZH CUVÂNTUL i

Deva (V.N.) - în cadrul Circuitului Internațional al României la tenis care se desfășoară la Hunedoara, în turul I s-au înregistrat următoarele rezultate: simplu: Dmytrenko (UKR) - Krotiok (RUS), 4-6, 6-4, 6-3; Giurgiu (ROM) - Klemish (USA) - 6- 0, 6-0; Alund (ARG) - Luque (ESP), 6-2, 6-0; Maamoun (EGY) - Slarinsky, 7-5, 6-3; Zampieri (BRA) - Aquilar (CHI), 6-3, 6-4; Torresi (ITA) - Vilarrubi, 6-2, 7-6.Turul I dublu: Bardoczky (HUN), Torresi (ITA) - Luoque (ESP), Ortiz (ESP), 6-4, 6-4; Cuevas (URU), Vilarrubi (URU) - Bruni

A.U.:Nu! Cred că soțul meu va trebui fie să-și facă abonament la un restaurant, fie să învețe să gătească, pentru că eu nu mă pricep deloc. Dacă ne referim la alte activități casnice, precum curățenia sau spălatul rufelor, aici sunt pe linia de plutire.... grație tehnologiei.
C.L.: Ce ar trebui făcut 

pentru o lume mai bună?
A.U.: în Aninoasa, dacă se închid minele, nu există viitor. Tinerii pleacă, clubul
Andreea Urițescu

Pasiuni: muzica, călătoriile.

Data și locul nașterii: 15 noiembrie 
1987, Petroșani

Club: CS Minerul Aninoasa, secția tir 
cu arcul

Palmares: multiplă campioană națio
nală la toate categoriile de vârstă; ca
lificată la CE de Juniori din Danemar
ca, programat în perioada 15-20 
august.

(ARG), Lopez (BRA), 6-2, 6- 3; Maden (USA), Migani (ARG) - Barioni (BRA), Zampieri (BRA), 6-2, 7-5; Crăciun (ROM), Hodel (ROM) - Muguruza (VEN), Villary (BEL), 7-6, 6-4; Barbu (ROM), Krotiok (USA) - Jeflea (AUS), Roman (AUS), 6-4, 6-2; Anagnastopol(ROM), Cotet (ROM) - Alund (ARG), Ortuzar (CHI), 6-4, 3-6, 7-6.De remarcat rezultatele obținute la simplu de Ilie Giurgiu, care este din Cluj Napoca, are 18 ani, a beneficiat de Wait Cart și a intrat direct pe tabloul principal.

e amenințat cu desființarea, iar în oraș vor rămâne doar bătrânii... Poate doar dacă vin americanii și conduc ei țara mâi putem fi salvați...
C.L.: Ce calități crezi că 

are bărbatul ideal?A.U.:„Săgețile” de bază ale oricărui bărbat ar trebui să fie respectul și înțelegerea față de femeie. Cred că fără aceste argumente e greu de atins ținta, întrucât frumusețea e trecătoare, iar banii n-aduc fericirea.

mailto:arinut@informmedia.ro
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• Final de carieră. Mijlocașul echipei Cagliari, Gianfranco Zola, și-a anunțat retragerea din activitatea competițio- nală. Zola, în vârstă de 39 de ani, a revenit în Italia în urmăcu două sezoane, după șapte ani petrecuți la formația engleză Chelsea Londra.(MF)• Absență. Vladimir Gaev a fost singurul jucător care a absentat la reunirea lotului echipei FC Dinamo, care a avut loc ieri, la stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, portarul din Belarus fiind învoit până vineri de conducerea clubului, pentru rezolvarea unor probleme personale.(MF)

• Controale inopinate. UEFA a anunțat ieri că jucătorii care vor participa la următoarea ediție a Ligii Campionilor vor fi supuși unor controale antidoping inopinate și nu vor fi testați doar în ziua meciurilor.(MF)
Pe picior de 
plecare

Milano (MF) - Conducătorii clubului italian AC Milan s-au arătat in- i teresați de achiziționarea atacantului olandez al echipei engleze Manchester United, Ruud j van Nistelrooy. Potrivit agenției Datasport, milanezii și-au îndreptat \ atenția spre Van Nistelrooy, care pare dispus să accepte oferta, după ce tratativele cu atacantul formației FC Parma, Alberto Gllardino, au intrat în impas din motive financiare. Sursa citată notează că managerul lui Manchester United, Alex Ferguson, a cerut 15 milioane de euro pentru Van Nistelrooy, dar Milan încearcă să redu- J că din preț prin cedarea la schimb a atacantului

Ralf revine la 
Magny-Cours

Frank Farina

Demisie
Sydney (MF) - Tehni
cianul Frank Farina a 
demisionat ieri din 
funcția de selecționer 
al naționalei de fot
bal a Australiei, a 
anunțat Federația 
Australiană de Fotbal 
(FFA). Farina ocupa 
funcția de antrenor 
al Australiei de șase 
ani. Frank Farina a 
fost criticat după 
prestațiile Australiei la 
Cupa Confederațiilor, 
din Germania, unde 
a înregistrat trei în
frângeri în cele trei 
meciuri din grupa A: 
cu Germania (scor 3 i 
- 4), Argentina (2-4) ;
și Tunisia (0 - 2). Pos- i 
tul de selecționer a ■ 
fost încredințat fostu- ; 
lui director tehnic,
Ron Smith, obiectivul j
său fiind calificarea 
Australiei la Cupa ;
Mondială din 2006, j
programată în Ger- ;
mania. î

■ Michelin a anunțat 
că va returna banii 
plătiți de spectatori la 
Indianapolis.

Paris (MF) - Pilotul german al echipei Toyota, Ralf Schumacher, victima unui accident la Marele Premiu de Formula 1 de la Indianapolis, a 
n-.............. .Afegny-Coure nu este una din curse
le mele preferate, însă Marele Pre
miul ai Franței este unul, din cele 
șase Grand Prix-uri pe care le-am 
câștigat in carieră. Aici am reușii, 
in 2001, primul meu pole-position.

Ralf Schumacher .........................................................M declarat că este pregătit să revină pe circuit cu ocazia Marelui Premiu al Franței, care va avea loc, pe 3 iulie, la Magny-Cours. „M-am recuperat complet după accident și aștept nerăbdător să revin în competiție în Franța. Magny- Cours nu este una din cursele mele preferate, însă Marele Premiu al Franței este unul din cele șase Grand Prix-uri pe care le-am câștigat în carieră. Aici am reușit, în 2001, primul meu pole-position”, a spus germanul. Ralf Schumacher a fost victima unui acci
Clujenii nu vor să joace duminică
■ Spaniolii de la Athle
tic Bilbao vor face de
plasarea în România cu 
echipa a doua.

Cluj-Napoca (MF) - Presa spaniolă susține că Athletic Bilbao va juca în prima manșă a turului doi al Cupei UEFA Intertoto, sâmbătă, deoarece CFR Cluj nu a fost de acord cu amânarea partidei pentru duminică. Potrivit publicației El Correo, UEFA a anunțat gruparea Athletic că meciul se va disputa sâmbătă, deși spaniolii au solicitat să joace duminică, pentru a efectua 

dent în timpul antrenamentelor libere, la Marele Premiu al Statelor Unite, pe 17 iunie, în urma acestui accident, furnizorul francez de pneuri Michelin a recomandat echipelor Renault, McLaren-Mercedes, Williams-BMW, BAR-Honda, Sauber-Petronas, Red Bull- Cosworth și Toyota să nu concureze, din motive de securitate. „Anul trecut nu am participat la Grand Prix-ul Franței, astfel că aceasta va fi prima mea prezență la Magny- Cours după victoria din 2003”, a adăugat Ralf.
Buni de platăProducătorul francez de pneuri Michelin a anunțat că a decis să returneze banii plătiți de spectatori pentru a asista la Marele Premiu de Formula 1 al SUA, în cadrul căruia nu au luat startul decât șase monoposturi. Pe de altă parte, constructorul francez consideră că este inadmisibil ca partenerii săi să fie acuzați de FIA că au boicotat cursa de la Indianapolis, ținând cont de faptul că, împreună, Michelin și cele șapte echipe au acționat astfel „din respect pentru public, pentru a se asigura desfășurarea în condiții de securitate a cursei”.
călătoria spre Cluj în cele mai bune condiții. „Clubul Athletic a solicitat să joace duminică, pentru a se bucura de cele mai bune condiții de călătorie, având în vedere că există probleme pentru a dispune de un avion vineri, dar și pentru că spațiul aerian românesc este aproape de saturație”, scrie El Correo. Diario Vasco notează că data întâlnirii a fost stabilită unilateral de CFR Cluj și aprobată de UEFA. Potrivit sursei citate, meciul va fi arbitrat de cehul Milan Sedivy, ajutat de Miroslav Tulinger și Petr Hojsik.

Ralf Schumacher este pregătit să revină în competiție. (Foto epa)

Gruparea spaniolă a anunțat că returul se va disputa sâmbătă, 9 iulie, la ora 22.
Titularii, în vacantăPe de altă parte, publicația El Correo semnalează și faptul că Dorinei Muntean u este noul antrenor al formației CFR Cluj. „Internaționalul român cunoaște echipa Athletic Bilbao de la meciul din UEFA, cu Steaua. însă Munteanu nu va putea să-i informeze pe jucătorii săi decât despre caracteristicile stadionului din Bilbao, deoarece nici unul dintre fotbaliștii spanioli care au 

jucat cu Steaua nu va intra în planurile lui Jose Luis Men- dilibar, pentru că se află în vacanță”, scrie publicația spaniolă. El Correo notează că funcția de antrenor-jucător nu este o noutate pentru Munteanu, care a fost colaboratorul lui Walter Zenga la Steaua. „Fotbalistul, care a semnat uh contract pe doi ani, nu a respins posibilitatea de a juca ( titular cu Athletic. Totuși, este posibil ca Munteanu să se limiteze la a conduce echipa de pe bancă, având în vedere că a efectuat doar trei antrenamente”, scrie El Correo.
Argentina și Nigeria, 
în finala CM-under 20

Utrecht (MF) - Echipele naționale ale Argentinei și Nigeriei s-au calificat în finala Campionatului Mondial under 20 care se desfășoară în Olanda. Argentina a învins, în semifinale, la Utrecht, cu scorul de 2 -1, reprezentativa Braziliei. Golurile învingătorilor au fost marcate de Messi '7 și Zabaleta '90+3, în timp ce pentru învinși a înscris Renato, în minutul 75. Nigeria a învins, la Kerkrade, cu scorul de 3 • 0, selecționata Marocului. Golurile învingătorilor au fost marcate de Taiwo '34, Adefemi '70 și Ogbuke '75. Finala Campionatului Mondial under 20 se va disputa, sâmbătă, la Utrecht.

„Pumele" au câștigat duelul sud-american.

Francezul
Bruno Saby este 
unul dintre 
favorițiî etapei a 
patra a Campiona
tului Mondial de 
rally-raid, desfă
șurată în Turcia. 
După ce a câștigat 
deja două curse în 
acest an, pilotul 
echipei Volkswa
gen speră să-și 
treacă în palmares 
victoria In Raliul 
Orientului.(L.G.) 
(Foto: EPA)

Sezon mediocru pentru Codrea
■ Fotbalistul timișo* 
rean a fost unul dintre 
cei mai folosiți jucători 
la AC Torino.

Torino (MF) - Mijlocașul Paul Codrea a fost unul dintre cei mai folosiți jucători ai echipei AC Torino, care a reușit promovarea în Serie A, după două duble manșe de baraj cu formațiile Ascoli și Perugia, a anunțat, marți, site-ul oficial al grupării to- rineze. Codrea a fost folosit în

35 de meciuri din sezonul regulat și în toate cele patru de baraj, la fel ca și Gianluca Co- motto, ocupând locul cinci, după Pinga Da Silva Andre Luciano, Federico Balzaretti, Diego De Ascentis și Massimo Marazzina.
Pe locul șapteîn topul minutelor jucate pentru AC Torino în sezonul 2004-2005, Codrea ocupă locul șapte cu 2.816 minute în sezonul regulat și alte 292 în 

meciurile de baraj. Mijlocașul român a fost unul dintre jucătorii cei mai des înlocuiți. Codrea a fost schimbat în 12 din meciurile în care a început ca titular, fiind depășit la acest capitol doar de Fabio Quagliarella, care a fost înlocuit de 15 ori. Paul Codrea, care a marcat un singur gol în acest campionat, a primit nouă cartonașe galbene în sezonul regulat și unul în meciurile de baraj, dar nu a fost niciodată eliminat.

Afacere bună 
pentru JuveTorino (MF) - Mijlocașii Fabrizio Miccoli și Enzo Maresca au revenit la echipa Juventus Torino, după ce au fost împrumutați, în sezonul trecut, la formația Fiorentina. „Anul trecut i-am împrumutat pe Miccoli și Maresca pentru două sezoane la Fiorentina și am primit 9,5 milioane de dolari. Acum i-am readus la echipă și am plătit 2,4 milioane de euro. Este o afacere bună”, a declarat directorul general al torinezilor Luciano Moggi. întrebat dacă vreunul dintre cei doi jucători va fi folosit ca monedă de schimb pentru transferul atacantului Antonio Cassano de la AS Roma, Moggi a spus că nu se pune problema. „Cassano? în acest an cu siguranță nu-1 vom transfera. Nu vom mai face mari achiziții”, a precizat Moggi. Juventus Torino, echipă la care evoluează atacantul Adrian Mutu, l-a readus de la Fiorentina și pe fundașul Giorgio Chiellini.
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Felicitări (67)

• Cioara Marius și Aniela 
din comuna Zam au plăce
rea de a-și felicita fiul Răul 
la împlinirea vârstei de 2 
anișori.

• Hunedoara, sir. Zlaști, nr. 38, 2 camere, 
bucătărie, hol, garaj, curte, gaz, apă încălzire 
centrală 20 ari teren arabil, 16 ari fânaț cu pomi. 
Tel. 717278.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică, parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.

• Pentru Esteta Ungur din Bretea Mureșană, un 
sincer ,La mulți ani", multă binecuvântare și 
sănătate, (cu mici întârzieri), din partea 
părinților, socrilor și soțului.

Vând case de vacanță (15)

Vând ap. 2 camere (03)

• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 bă, 3 wc, toate 
utilitățile. Accept variante. Tel. 0723/320995.

• stațiunea Geoagiu-Băi, preț convenabil, P+l, 
cu terasă Relații la tel. 241044, după ora 17.

• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 1200 mp, fa 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. 220269, zilnic, după ora 16, sau 
0746/029058.
• teren pentru cabană pe malul Râului Mare, 
400 mp, curent electric. Tel. 0721/148802.
• intravilan, Str. Olarilor, 769 mp, posibilități 
racordare utilități, preț 10 euro/mp, negociabil. 
Tel. 0722/896841.
• urgent, teren 500 mp, Sântuhalm, preț 15 euro 
mp. Tel. 0788/659454.
• zona Zăvoi, 4400 mp, preț 17 euro, negociabil. 
Tel. 0743/143698

Cumpăr terenuri (22)

• vând combină recoltat păioase, Germania 
masa de tăiere 2 m. Tel. 0722/975221, 
0720/034812.

Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu jantă și 
cameră de dimensiunile975/18, o cutie de viteze 
4 trepte și un electromotor, ambele de Dacia Tel. 
221431, seara

Mobilier și interioare (47)

• decomandate, 52 mp, balcon, contorizări apă, 
gaz 2 focuri, bdul Decebal, preț 1,050 mid. lei. Tel. 
0745/888619.
• decomandate, 56 mp, parchet, faianță, gresie, 
balcon mare 7 m, interfon, ușă stejar, preț nego
ciabil. Tel. 222303.
• decomandate, Deva, Titu Maiorescu, bloc 
cărămidă, etaj 3, parchet stejar, contorizări, 63 
mp, balcon închis, interfon, boxă, uscătorie, preț 
13 mid. lei. Tel. 0741/210056.
• Deva, balcon închis, acoperiș tablă cu proiect, 
proaspăt zugrăvit în lavabil, contorizări 2 focuri 
gaz, gresie, faianță, ușă masivă, parchet lamelar 
de stejar, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/981336.
• Deva, decomandate, zona Zamfirescu, etaj 1, 
parchet, balcon închis, contorizări, preț 870 
milioane lei. Tel. 0726/710903.
• Deva, Scărișoara, semidecomandate, instalații 
sanitare noi, gresie, faianță, parchet, uși noi, 
geamuri noi, preț 860 milioane lei. Tel. 224896, 
0788/361782,0720/747359.
• Hunedoara, zonă centrală, etaj 1, centrală 
termică nouă, gresie, faianță, parchet, instalații 
noi, ușă metalică, balcon închis, preț convenabil, 
accept credit imobiliar. Tel. 0722/972981.
• vând/schimb, Deva, Eminescu, pentru locuit 
sau spațiu comercial, amenajat, urgent, preț 
20300 euro. Tel. 0723/335189.

Vând case la țară (17)
• 5 camere, una la etaj, curte, teren 15.000 mp, 
telefon, cablu, comuna Urzica Olt, sau schimb cu 
garsonieră apartament, in Orăștie, Hunedoara 
Tel. 0254/242949 seara
• Băda, nr. 31, construcție nouă 2 camere, 
garaj, anexe gospodărești, 2 focuri gaz, apă 
canalizare la poartă grădină 23 ari. Tel. 
0741/196582.
• Bădă nr. 31, construcție nouă 2 camere, ga
raj, anexe gospodărești, gaz 2 focuri, apă ca
nalizare la poartă grădină 23 ari. Tel. 
0741/196582.
• Balșa, aproape de Geoagiu, familia Romaniuc 
Ion.
• casă ■ vilă P+M, Șoimuș, apă gaze, 4 camere, 
bucătărie, living mare cu scară interioară te
rasă 2 băi, 2 beciuri, garaj, grădină anexe, baltă 
cu pește, preț negociabil. Tel. 225046, 0727/ 
934959,0723/413086.

• intravBan, pentru cosntrucție casă în Mintia, 
Vețel, Șoimuș, Boholt la 2 ■ 3 euro mp. Tel. 
0722/161644.
• teren agricol plan, în împrejurimile Devei, ofer 
500 - 600 euro. Tel. 0722/161644.

Vând spații comerciale (25)

• magazin de vânzare, zonă ultracentrală 
amenajat modem, Deva, Piața Victoriei 
(zona restaurant Translvania), 100 mp P+L 
TeL 0744/614523,0254/233709.

• vând 6 uși și 4 ferestre cu geamuri, 800.000 
lei/bucata Tel. 0721/148802.
• vând bibliotecă 4 corpuri, stare bună preț 4 
milioane lei și colțar „Clio", preț 9 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0254/211363 sau 0727/718081.
• vând canapea extensibilă aproape nouă 
culoare albastru închis, preț 5 milioane lei. Tel. 
0254/213483,0720/432448.
• vând urgent canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă 
sufragerie + 6 scaune tapițate, servantă mobilă 
hol, birou, prețuri negociabile. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045.

Televizoare (48)

Imobile chirii (29)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 10537 mp, 2 băi, 2 balcoane 
închise, contorizări, zonă liniștită, preț conve
nabil. Tel. 218978,0727/357313.
• decomandate, Deva, zonă ultracentrală, etaj 
3,2 băi, balcon mare închis, contorizări, 80 mp, 
preț 43.000 euro. Tel. 0726/710903.
• Deva, decomandate, zonă centrală, balcon 
mare închis, beci, centrală termică, bloc de 
cărămidă, 82 mp, preț 1,2 mid. lei. Tel. 
0726/710903.
• Hunedoara, zona Cora și casă la 3 km de 
Hunedoara, teren, grădină, livadă, teren intrav
ilan cu 3 garaje, zona Ceangăi, prețuri negocia
bile. Tel. 0254/718969.
• urgent, centrală termică, geamuri termopan, 
amenajat occidental, lux, ne/mobilat, Deva, zona 
Lido, preț bun. Tel. 0745/079659.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 120 mp, 2 balcoane închise, 2 
băi, centrală termică, multiple îmbunătățiri, etaj 
1 din 4, preț 47.000 euro, zonă centrală. Tel. 
0745/084616.
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
apă, gaz, etaj bun, zonă centrală Deva, preț 1,4 
mid. lei. Tel. 234415.
• Deva, etaj 3, zona piața centrală, balcon mare 
închis cu termopan, centrală termică, 2 băi, 
parchet 90 mp, bloc de cărămidă, preț 1,4 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0726/710903.
• Deva, zona Dallas, 123 mp, decomandate, 
toate îmbunătățirile, boxă, garaj, etaj 2. Tel. 
0766/788251.
• Uiaculu,2 băi, 2 balcoane, repartitoare, modi
ficat hol, bucătărie, preț 1,500 mid. lei. Tel. 
224296,0788/361782,0720/747359.

Vând case, vile (13)
• casă bl Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!
• Deva, urgent zona 22 Decembrie, 2 camere, 
bucătărie, baie, centrală termică posibilitate 
mansardare, preț 1,900 mid. lei. Tel. 224296, 
0788/361782,0720/747359.

• Simeria, 2 camere, bucătărie, anexe, grădină 
1000 mp, fa 20 mp, gaz, zonă buni preț 1 mid lei. 
Tel. 0726/710903.

Societate franceză cu sediul 
în Oradea, specializată 
în turnarea ae piese în 
aluminiu, caută pentru 

angajare TURNĂTORI CU 
EXPERIENȚĂ. Oferim ajutor 

pentru instalarea în 
Oradea. Așteptăm CV-urile 

dvs. la nr. de fax: 
0259/477746. Informafii 
suplimentare la nr. de tel. 

0259/419694.

• casă cu grădină Svadâ și anexe, in satul 
Hobița, Saimizegetusă preț avantajos, 
informați teL 0723/056026.

• casă nouă 2 camere, grădină 1000 mp, 
Șoimuș, zona drum Boholt, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
0745/253413,218234.

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

• Chimindia, nr. 110, casă anexe, teren 0,22 ha 
Tel. 0745/625470.
• Pricaz, casă grădină anexe gospodărești, Str. 
Principală nr. 151. Tel. 211670.
• urgent, 3 camere, bucătărie, garaj, curte, 
grădină preț bun. Tel. 0745/079659.
• vând casă cu anexe gospodărești în Căstău. 
Tel. 244263.
• vând casă în Geoaglu-Sat, 2 camere, 
bucătărie, beci, gaz, șură mare, grădină 10 ari. 
Tel. 0254/648052.

vând garsoniere (19)
• decomandate, confort 1, Deva, bl. 15, 
suprafață de peste 35 mp, contorizări, ocupabilă 
imediat Tel. 0741/154401.

• decomandate, parchet, gresie, faianță repar
titoare căldură etaj 3, Dacia, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0740/210780.
• Deva, Al. Crișului, Micro 15, bl. 52, etaj inter
mediar, contorizări, balcon închis, preț 550 
milioane lei, negociabil. Tel. 216903.
• Deva Dacia, parter, instalații sanitare noi, 
apometre, repartitoare căldură lavabil, preț 450 
milioane lei, negociabil. Tel. 0724/779543.

• urgent, zona MărăștL lângă noul sediu al 
roiiiiei, renovată recent, comonza, 
multiple ibunătățiri, instalații sanitare 
nm, parale leit , preț 6S ni«ia 
lei. Nu sunt agent imobiliar. TeL 
0788/106620.

• ocazie! urgent, decomandate, 35 mp, etaj 1, 
contorizări, balcon, ultracentral, Deva, preț 
19.000 euro. Tel. 0745/888619.
e urgent convenabi, decomandate, amenajări, 
contorizări, liberă, 30 mp, Gojdu, preț 650 
milioane lei. Tel. 0745/640725.
e urgent decomandate, 36 mp, etaj 1, bdul 
Decebal, preț 19.000 euro. Tel. 0745/888619.

Vând terenuri (21)
e 1200 mp teren intravilan, grădină 20 x 60 mp, 
în localitatea Totești - Hațeg, lângă școală preț 
12.000 lei mp, negociabil, cu acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.
• 24.700 mp teren extravilan pentru agricultură 
și 6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Totești - Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560.
• Deva, zona fabricii de mătase Matex, intrav
ilan, 1500 mp, fa 25 m, acces la toate utilitățile, 
preț 31 euro mp, negociabil. Tel. 0745/096675, 
212057,218308 seara
• intravilan 3516 mp, Hunedoara, fa 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, parcelabil, zonă liniștită 
10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• intravfian 4626 mp și două construcții cu câte 
două camere fiecare in Tâmpa (CF166/1) la 1 km 
de Simeria Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.

ANGAJEAZĂ

Redactor și prezentatoare știri

CV-urile și scrisorile de intenție 
sunt așteptate la 
fax 0254-229955 s

sau e-mail deva@nationalfm.ro I

• ofer pentru închiriat apartament 2 camere 
decomandate, Deva, ultracentral, mobilat, ara
gaz, frigider, contorizări, preț 130 euro/lună plus 
garanție. Tel. 0726/710903.
o ofer pentru închiriere apartament 3 camere 
transformat în 2 camere, Deva, etaj 2, nemobilat, 
parchet, zugrăvit, pe termen lung, preț 70 
euro/lună plus garanție. Tel. 0726/710903.

• ofer pentru închiriere garsonieră, 2 camere, 
complet mobilată utilată contorizări, zona 
Dacia, Deva, preț 90 euro/lună Tel. 0745/266071.

• ofer pentru închirire apartament 2 camere 
nemobilate, contorizări, preț 70 euro. Tel. 
0740/210780.
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, in prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.

• vând tv Panasonic model 2000 și video
recorder cu telecomandă Tel. 0745/253413, 
218234.
• vând urgent tv Sharp, model deosebit, digital, 
stereo, OSD, telecomandă diagonala 72, stare 
perfectă preț 48 milioane lei. Tel. 0745/343093, 
260416.

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

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 6,5 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu și fără 
abonament, montarea și deplasarea in
cluse în preț. Informații tel. 0723/481776 sau 
0745/840474.

Auto românești (36)
• vând Aro 243 D motor Brașov plus remorcă 15 
tone, stare bună de funcționare, acte la zi, preț la 
vedere. Tel. 0723/335189,245874.
• vând Dada 1310, af 1995, trapă, geamuri 
ionizate, 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 Break, an fabricație 1989, preț 20 
mii. lei. Tel. 0745/656990.
• vând Dada Super Nova Tel. 0722/223375.
• vând Supertlova Rapsodia, af 2001, culoare 
roșu imperial, 50.000 km, închidere centralizată 
alarmă muzică Tel. 0744/125690.

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 1500.000, negociabil, tel. 0743/211074 sau 
218084
• vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44, 
preț'.500.000 negociabil, tel. 0742/939993.

Auto străine (37)
Materiale de construcții (53)

• vând Daewoo Matiz. af 2005. garanție 3 ani. 
radiocasetofon Panasonic în garanție, nou. Tel. 
0723/270348.

• vând cărămidă din demolări, 20 mc, preț 
1.200.000 lei/mc. Tel. 0723/335189.

Microbuze. Dube (38)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând urgent microbuz de persoane 12+1 
locuri, VW LT 28, motor Diesel, stare foarte bună 
de funcționare. Tel. 0788/659454.
• vând VW LT 28, model lung și înalt, af 1987, 
motor Diesel, cârlig de remorcare, 12+1 locuri 
sau schimb cu teren, casă apartament plus 
diferență Tel. 0722/161661.

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, mașină de cusut Singer, monede cu 
eclipsa. Tel. 0723/005657.

Electrocasnice (56)

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă 2 axe, închisă model furgon, af 
2000, stare foarte bună preț negociabil. Tel. 
0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricht cu circular, masă cu mandrină 
motor monofazic, str. M. Kogălniceanu, nr. 24, 
Simeria Tel. 263598.
• vând combină recoltat păioase masa 4 m 
„Harwester Internațional 531", stare perfectă, 
greblă mecanică oblică Telefoane 0740/703912, 
775100.

• vând candelabra cristal, perfectă stare, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând congelator Arctic 5 sertare și mașină de 
spălat Alba Lux 9. Tel. 221431, seara .
• vând ladă frigorifică 4 sertare, fără motor și 
frigider Arctic, mijlociu, stare bună de func
ționare. ambele 5 milioane lei. TeL 0720/432448, 
0254/213483.
• vând mașină de cusut electrică de damă tip 
valiză cu multe feluri de cusături, adusă recent 
din Germania, preț 3 milioane lei. TeL 776082.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, perfectă funcționare, ve
chime de peste 100 de ani. Tel. 212272, 
0723/732560.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

LooKAs

Produce
SC CONSSER SRL

Tâmplărie lemn stratificat cu geam termopan
Agrement tehnic nr 007-02/282-2005

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

Obioane din lemn cu lamele 
mobile sau fixe

Tel./fax:
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348
(24905)

REALITATEA TV DEVA

REALITATEA TV 
DEVA

JOI, 30 iunie
10.30 - 11.15: AUDIENȚA ÎN DIRECT
(talk-show)
16.00 - 16.45: LA IZVOR DE CÂNTEC

DRAG (emisiune de folclor)
16.45 - 17.00: ȘTIRILE REALITATEA TV
DEVA (știri locale)
21.45 - 22.00: ȘTIRILE REALITATEA TV 
DEVA (știri locale)

• Amstaff 1 an și 9 luni, culoare maro cu alb, 
carnet sănătate, prietenos, crescut la curte, 
obișnuit cu oameni și animale, preț negociabil. 
TeL 0720/294955,0721/441348.
• cumpăr porc 40-70 kg.Tel. 0722/719670.
• vând 3 vaci, rasa Brună de Maramureș, preț 
avantajos. Tel. 0254/225253.
• vând fân cosit și necosit Hunedoara Tel.' 
0723/005657.
• vând iapă cu mânză Relații Șoimuș, tel. 
237578
• vând patra purcei, 3 luni, în localitatea Cucuiș, 
nr. 49, Trufaș loan. Tel. 0723/778817 sau 
0727/062607.
• vând porumb boabe 6500 lei/kg sau știuleți 
4500 kg, Gurasada, nr. 63, tel. 648301.
• vând purcei de 6 săptămâni, rasa Marele alb, 
Bârsău, nr. 52, comuna Hărău. Tel. 0254/648973.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu-cher, nou, nemțesc cu 100 buc. teste, tel. 
230253

Instrumente muzicale (60)
• vând pian Jakob Czapka Sohn Jahare 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. Tel. 221431, 
seara

Altele (61)
• s<> «puri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerii și uz casnic, gamă de 8-12 
sortimente, preturi minime, Deva. tel. 235320, 
0745/096675,212057.
• sucuri Bond a cele mai scăzute prețuri, cali
tate superioară sifonate la sticle pet de 2 litri și 
nesifonate la sticle pet de 3 litri, gamă de 8 
sortimente, Deva, tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă func
ționare, preț negociabil. TeL 0721/ 060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bălan Niculina. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciobanu Natalia. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nistor Sorina Adriana din Hațeg. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Struți Armin. Se declară nul.
• pierdut poliță RCA seria DA 2456271 emisă de 
Astra SA Sucursala Deva. Se declară nulă

Citații (63)
• se citează firma „Benz" societate de automo
bile și motoare, cu sediul necunoscut, pentru 
data de 26.07.2005, in dosarul 2258/2005 al 
Judecătoriei Deva, având ca obiect rectificare 
CF, reclamante Bâneasa Arsenica și Gomboș 
Viorica.

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

Matrimoniale (69)
• pensionar, văduv, stare materială bună Vețel, 
nr. 62, caut femeie pentru ajutor în familie, even
tual căsătorie, vârsta 50-60 ani.

• mobilier din pal melaminat, la comandă sau 
în serie, calitate superioară prețuri accesibile. 
TeL 0745/149942,0788/493022.

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

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

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Acomin SA Cluj, Grupul de Șantiere 
Hunedoara - Deva angajează muncitori 
calificați, cu minimum 2 ani vechime, in 
următoarele meserii: finisori - zugravi, 
montatori rigips, zidari, dulgheri, fierari - 
betoniști. Relații se pot obține la sediul 
unităță la Biroul personal - salarizare. TeL 
0254/215770.

• SC Dariane Instal SRL Deva angajează 
responsabil magazin amenajări interioare. 
Cerințe: bun organizator și coordonator, 
experiență in domeniu. CV-urile se depun 
in clădirea Cepromin, eL 3, camera 312. 
Relați supftnentare la teL 0254/220313.

• societate comercială angajează munci
tori necaificati, depozit Deva, condți avan
tajoase. TeL 232715,2251491

• societate comercială angajează inginer 
auto, maistru confecții metalice, ageriți de 
vânzări, șoferi distribuitori și muncitori 
necalificați CV-urile se Inmit la fax 
0254/219300. Relații la teL 0723/439824, 
0746/034209.

• SC Spied Auriu SA Hunedoara angajează 
pentru livrări de făină persoane jimîdice, in 

orașele Deva, Brad, Orăștie, Hațeg, 
Petroșani

• agenție de turism angajează duector de 
agenție, pachet salarial atractiv. Cerințe: 
brevet turism, operare PC, vârstă maximă 
35 ani cunoștințe limba engleză CV-urile 
se vor transmite la fax 0254/230535. 
Informați la teL 0723/659049.

• angajăm croitoreasă cu experiență in 
producție de tricotaje. Oferim salariu 
atractiv. TeL 221200,0723/687211

• angajăm lucrători comerciali pentru magazin 
cu profil de electrice, sanitare, uz gospodăresc, 
materiale construcții, experiență în domeniu, 
disponibilitate la program prelungit, domiciliul 
in Hunedoara CV la fax 213870, tel. 0722/161661.

• coordonator Avon, caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă câștig nelimitat premii. Tel. 
222902,0722/375315.
• vrei să câștigi între 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic autoadresat la ORI, 
CP 9 Simeria, pentru Molnari.

r—————————————————i

j SC ASTRAL TELECOM Deva angajea- ]'
I ză reprezentant relații clienți - Deva. |
I Se cere: studii superioare (de preferat |
I în domeniul economic), experiență în I
] vânzări/relații clienți minimum 1 an, J
I cunoștințe contabilitate primară, |
I cunoștințe foarte bune din domeniile: I
I Internet, Microsoft Office.
I Așteptăm CV până la 07.07.2005, la *

I secretariat, str. Decebal (Mărăști), I 
bl.G, parter, e-mail: 

simona.comsa@astt-al.ro
I I
L — ——————————————————J

... intra in rețea... htto:tfkissdeva.tk...

... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza 

piesa te preferata la adresa de mai sus iar 

apoi ascult-o in DEVA pe 89,3 FM !...

HIT MUSIC STATION
DEVA - 89,3 FM(24939)
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Vând ap. 1 cameră (01)

• cameră cămin in Simeria, zona parc, st30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• cameră cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, neg. 
Tel. 747798,0742/872106,0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• cameră cămin, în Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet preț 100 mii. lei. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• zona Progresul, dec., et. 2, balcon, bloc 
cărămidă, bine întreținută, mobilată, tel. 
0732/660160,211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et. 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• zona Dada, etaj 4, suprafață totală 30 metri 
pătrați, ocupabilă imediat Preț 480. mii. lei, tel. 
219470. (Multiprima)
• zona hiliu Manlu, etaj intermediar, utilată 
complet, balcon închis. Preț 650 mii. lei, tel. 
219470. (Multiprima)
• dec, complet mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, Preț 
21.000 euro, Tel. 0745.411.449. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• Vând garsonieră, confort 1, dec., bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabilă imediat, zona b- 
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154.401, 227.542, 
(seara). (Garant Consulting)
• zona Eminescu, cu balcon, gresie, faianță, 
parchet nou, ușă nouă metalică, contorizări, preț 
630 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, dec, contorizări, parchet gresie, 
faianță, frumos amenajată, preț 530 mii. lei, neg, 
tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, etaj 1, ST 40 mp, contorizări, 
gresie, faianță, parchet forme rigips, spoturi, 
lavabil, preț negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 m i I .le i. 2352080721/985256. (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec, amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Măriei, dec, mobilată, balcon închis, et. 
1,700 mii. lei. Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 
3000)
• zona Mătăsii, vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• ofertă excepțională! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță, parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918. (Casa Grande)
• Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• dec, etaj 2, complet contorizată, formată din 
cameră, hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetania)
• dec, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
■preț 700 mii. lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 

faianță, repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată, Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania)

• decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• semidecomandată zona Gojdu, parchet gre
sie, faianță, lavabil, gaz contorizat apometre. 
gigacalorimetru pe scară, preț 465 mii, nego
ciabil. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.Ella)
• 2 camere, zona Dacia, gresie, faianță, apo
metre, gaz contorizat etaj 3, ocupabilă imediat 
preț 520 mii. Tel. 228540,0788/288818 (Ag.Ella)
• decomandată, zona Dorobanți, balcon con
struit, termopan, gresie, faianță, parchet lami
nat ușă metalică, apometre, gaz contorizat, o- 
cupabilă imediat 228540,0722/566938. (Ag.Ella)
• 2 camere plus baie, zona Dacia, etaj 2, 
apometre, gaz contorizat, parchet, etaj 2, preț 
550 mii, neg. Tel. 228540,0722/566938. (Ag.Ella)
• zona Dada, dec, modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii, neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată, 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742^02488. (Tina 

Terra Mia Hunedoara) 
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e Hunedoara, zonă centrală, et 2, centrală nouă, 
lavabil, bine întreținută, preț 395 mii. lei, neg. Tel. 
747798 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona Union, et. 4, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona para 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 mii. lei, neg. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Parâng, convector, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, neg. Tel. 0724/379377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

• ki zonele: Dorobanți, Avram lancu, Gojdu, 
Mărăștiul Nou, tel. 0745/302200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• zona nogălnk 4 decomandate, parchet, 
contorizări, balcon, 56 mp, ocupabil imediat preț 
32.000 euro, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)

• zona L Maniu, decomandate, balcon mare, 
contorizări, et 1, parchet 56 mp, gresie, faianță, 
et. 2, preț 30.000 euro, negociabil, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dada, parchet gresie, faianță, reparti
toare căldură, et. 3, preț 750 mii. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Minerului, decomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent decomandate, zona Zamfirescu, et. 1, 
50 mp, parchet, complet contorizat interfon, 
preț 880 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• ultracentral, et 3 din 4,56 mp, balcon mare, 
contorizări, parchet preț 950 mii. lei, negociabil, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• urgent semidecomandate, parchet lamelar, 
gresie, faianță moderne, contorizări, lavabil, 
ocupabil imediat preț 640 mii. lei, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona 22 Decembrie, etaj intermediar, gresie, 
faianță, parchet 2 balcoane. Preț 1,250 mid. lei, 
tel. 219470. (Multiprima)
• zona Teilor, etaj intermediar, gresie, faianță, 
balcon. Preț 730 mii. lei, telefon 219470. (Multi
prima)
• zona Dada, et. 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Pofițfa Municipiului Deva, et. 2, semide
comandate, neamenajat, stare bună, preț 920 
mii. lei, 206003. (Mimason)
• zona pieței, decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et 3, bu
cătărie mărită, gresie, faianță, contorizări, par
chet paluxat, balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 
206003. (Mimason)
• zona centrală, semidecomandate, et. 3, ne
amenajat, apometre, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, preț 950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. 
(Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo- 
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit preț 585 mii., neg. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, împăratul Traian, parchet 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
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• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• semidecomandate, str. Bejan, CT, gresie, 
faianță balcon, vedere deosebită 660 mii. lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Favorit, decomandate, amenajat 
modem, preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zona ticeuhn Pedagogic, amenajat modern, 
centrală termică pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Dadă 2 holuri, parchet, faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Zamfirescu, decomandate,' et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

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

• Aleea Coșului, semldec., et. bun, foarte 
frumos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• etaj 3, circuit, gresie, faianță balcon închis,, 
contorizări, bine întreținut Zamfirescu, preț 980 
miL lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania)

• etaj 8 decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
• etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg., tel. 223400,0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zonă ultracentrală semidecomandate, etaj 3, 
balcon, parchet, faianță contorizări, bine 
întreținut preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă balcon închis, termopan, ușă nouă 
parchet laminat, gresie, faianță amenajat stil 
occidental, ocupabil imediat, preț 1450 mii. lei, 
negociabil, se poate da și mobilat, tel. 
0788/165703,0745/302200,232808.  (Fiesta Nora)

• zona Eminescu, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil astăzi, preț 700 mii. lei, negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)

• za 3 Cri: i, etaj 1, contorizări apă gaz 1 foc, 
balcon închis, termopan, liber, preț 580 mii. lei, 
neg, tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Dada, cu balcon închis, hol central, etaj 
intermediar, contorizări apă gaz 2 focuri, 
parchet preț 730 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Bejan, parchet gresie, faianță la stradă 
contorizări, ocupabil în 24 de ore, preț 525 mii. 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Tellof, parter, contorizări, parchet 
lamelar nou, gresie si faianță în baie și bucă
tărie, modificat bine întreținut se poate elibera 
repede, preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona centrală transformat în spațiu comer
cial, contorizări apă gaz 2 focuri, gresie, faianță 
intrare separată ocupabil imediat preț foarte 
bun 26.000 euro, urgent, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, pe bulevard, în circuit, cu balcon 
închis, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat ocupabil imediat, preț 830 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• decomandate, zona Straiului, etaj intermediar, 
fără mari îmbunătățiri, merită văzut, preț 360 
mii., ușor amenajat Tel. 228540, 0788/299904 
(Ag.Ella)
• semidecomandate, etaj 2, balcon închis, mare, 
contorizări, parchet zugrăvit proaspăt ocupabil 
imediat, preț 800 mii. Tel. 228540,0788/299904 
(Ag.Ella)
• foarte urgent semidecomandate, zona împă- 
rataul Traian, gresie, faianță parchet, zugrăvit 
în lavabil, bucătărie modificată, preț 890 mii., 
negociabil. Tel. 0788/299904. (Ag.Ella)

• semidecomandate, zona bdul Dacia, etaj. 3, 
parchet gresie, faianță termopan la dormitor, 
proaspăt zugrăvit contorizat complet, preț 750 
mii. Tel. 228540,0722/566938 (Ag.Ella)

• decomandate, convector, zona Minerului, gaz 
contorizat, 3 focuri, apometre, balcon închis, 
gresie, faianță convector, ușă lemn masiv, preț 
800 mii. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.Ella)

• decomandate, zona I. Corvin, bucătărie cu 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet forme rigips cu spoturi, 
supermodern, boxă parțial modificat, preț 1,160 
mld„ neg. Tel. 228540,0722/566938 (Ag.EI la)

• decomandate, zona Neptun, etaj 3, apometre, 
gresie, faianță balcon închis, zugrăvit în lavabil, 
preț 1,150 mid., negociabil, Tel. 228540, 
0788/888818. (Ag.Ella)
• semidecomandate, zona bulevard, contori
zări, parchet, etaj 2, preț 1,050 mid., negociabil.
Tel. 228540,0722/566938. (Ag.Ella)
• decomandate, gaz contorizat, apometre, fără 
mari îmbunătățiri, zona Gojdu, etaj intermediar, 
preț 750 mii. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.Ella)

• zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut,‘ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

• decomandate, cărămidă gresie, faianță 
parchet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bule
vard, 60 mp, amenajat, ocupabil imediat, preț 
negociabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• urgent zonă bună dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat; 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită. Preț 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. 
(Rubin’s Home)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet, merită văzut. 
Preț 770 mii. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona Dadă termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. lei, tel. 0745■ 
666447. (Rubin’s Home)
• zona Uiaculuă decomandate, amenajat 
recent, contorizări, parchet, ocupabil imediat, 
preț 1,030 mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin's 
Home)
• zona Dadă etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet, lavabil, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut. Preț 660 mii. lei, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona Kogălniceanu, în circuit, et intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei, tel. 0745-666447,0254-234401. (Rubin's Home)

• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)

• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat, st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut, etaj intermediar, preț 1,250 mid. lei, tel. 
0745-666447,0727-744923. (Rubin’s Home)
• zona Zamfirescu, etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut, merită văzut Preț 1 mid. lei, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• semidecomandate, zona împăratul Traian, 
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• decomandate, Liliacului, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)
• super ofertă! 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)
• decomandată etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat, contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. Tel. 0720/869918. (Casa 
Grande)
• semidecomandată contorizări, parchet, 
cărămidă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0720/869918 (Casa Grande)
• semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• urgent, Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• semidecomandate, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandată Micro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică, preț 700 milioane 
lei. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 milioane lei. 
Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• semidecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, neg. Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Cantină etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică instalații noi, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 0724/379377. (Profil 
Expert Hunedoara)
• semidecomandată zona Gării, parchet gresie, 
faianță ușă metalică bun de privatizare, preț 
600 mil.îei, neg. Tel. 0724/379.377. (Profil Expert 
Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerraMia Hune
doara)
• zona gării, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488 (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. Tel. 747798 0742/872106, 
0742/902488. (Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Bucegi, etaj 2, centrală 640 mii., neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Bucegi fără îmbunătățiri, 450 mii., neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• 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 Micro 5/1, et 1, centrală amenajat 720 
mii., neg. Tel. 718706.0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Artima, et. 3, ușă nouă 620 mii. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)

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

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva, de preferință etaj inter
mediar, plata imediat, tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
• urgent, zonă bună plata imediat teL 215212. 
(Prima-lnvest)
• In zonele: Mărăștiul Nou, Decebal, 22 Decem
brie, Bălcescu, Avram lancu, Micro 15, tel. 0745/ 
302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică 
termopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil 
imediat tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, negociabil, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți et 2, centrală termică fără 
îmbunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, negociabil, tel. 0723/660160,211587. 
(Evrika)
• zona Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid.' 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)

• urgent decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro negociabil, telefon 0726/826624. 
(Temporis)
• zona Zamfirescu, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

• zona lullu Maniu cu Decebal, decomandate, 
etaj intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică liber, preț 47.000 euro, negociabil, tel. 
0723/ 251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 3, contorizări apă gaz, fără 
modificări, preț 720 mii. lei, negociabil, urgent 
tel. 0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona piață decomandate, parter înalt balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, CT, 
parchet stejar, preț 1280 mil. lei, neg, urgent tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• urgent dec, zona piața centrală centrală 
termică balcon închis, parchet 78 mp, ocupabil 
imediat, preț 1,25 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona piață bloc cărămidă parchet apometre, 
1,23 mid. lei, urgent, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

• dec, balcon închis cu termopan, contorizări, 
ușă metalică mobilă dormitor nouă et 2, 
ocupabil imediat, preț 1,030 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• zona Dorobanți dec., 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. 235208,0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 14 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Minerului, etaj 1, balcon 
mare, construit centrală termică gresie, faianță 
parchet instalații sanitare noi, calorifere noi, 
preț 1.100 mia., negociabil. Tel. 228540, 
0788/299904. (Ag.Ella)

• semidecomandate, etaj 1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet, ocupabil imediat, 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianță gresie, 2 băi 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă zona 
Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Relații la 
tel. 0741/154401, 227 542 (seara). (Garant 
Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianță 2 băi cu 
faianță balcon, etaj intermediar, zona Împăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)

• zona Bălcescu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)

• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, suprafață 
80 mp, utilată complet balcon închis. Preț 1.050 
mii. lei, tel 219470. (Multiprima)
• zona Neptun, parter, utilat complet, suprafață 
80 mp. Preț 45.000 euro, telefon 219470. (Multi
prima)

• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)

• Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică Preț 820 
mii. lei, neg. Tel.0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)

SC CALOR SA 
DEVA angajează 
muncitori pentru 

lucrări de săpături 
manuală, cu plata în 
acord, relații supli

mentare la nr. de tei.
0254.213.751.

• zona Eminescu, decomandate, et 3, 2 băi, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mimason)
• zona Zamfirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet preț 38.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et 1, 
bucătărie modificată parchet laminat con
torizări, preț 13 mid. lei, tel. 0745/159608. 
(Mimason)
• zona Spitalul Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona L Creangă decomandate, et 3,2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat preț 
454)00 euro, tel. 215113. (Mimason)
• zona Uceul de Muzică decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresiă faianță 
garaj, preț 1,6 mid. lei, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Mtorița, semidecomandate, parchet 
peste tot gresie, faianță contorizări, calorifere 
noi, termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat et 4, cu țiglă preț 13 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)

• 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de lom, st 65 m. Preț 40000 euro. 
TeL 0745-666447. (Rubin’s Home)
• zonă uHraconlrală parchetat total, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță bine întreținut 
contorizări. Preț 38000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin’s Home)
• decomandate, idtracentral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
• decomandate, idtraconbal 1 Decembrie, 
amenajat gresie, faianță termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zona MkieraU, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei.- negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

• zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresiă faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, negociabil. Tei. 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
• zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat CT, balcon 
închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etajă decomandate, Micro 8 Preț 620 mii. neg. 
Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
■ Mtero 8 modificat 550 mii. neg. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabrici de Tricotaje, centrală 850 miL 
neg. Tel. 718706,0745/354578 (Ag. Omega imobil
iare Hunedoara)
• Huiedoara, Mcro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii, lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488 (TmaTerra Mia Hune
doara)
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 12 mid lei, 
neg 8 7477989742/872106,0742/902488 (Tina

•a Mia Hunedoara)
• TransBvmtal etaj 2, convectoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• Mkro 5, decomandate, amenajat gresia fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• MBiai VHeaziA modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrată termică preț 525 
mii. lei. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• bduL Traian, amenajat, două balcoane 
închise, convector, preț 750 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Micro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT, faian
ță gresie, preț 880 mii. lei, neg. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)

• semidecomandate, zona Union, etaj 3. CT. 
multiple îmbunătățiri, preț 900 milioane lei, neg. 
Tel. 0724/379.377. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

SC EUROCONSULT 
SRL ARAD - FILIALA 

DEVA lichidator al
S.C. DEVALACTS.A. - ÎN FALIMENT 

ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII 
ACTIVULUI APARȚINÂND S.C. 

DEVALACTSA
VINDE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ 
- CLĂDIRE Șl TEREN ÎN SIMERIA 

ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1612 MP 

Ofertele se depun începând cu 
data de 4 iulie 2005 la sediul 
lichidatorului din Deva, str. M. 
Kogălniceanu nr. 4, et 1, cam. 18, 
jud. Hunedoara.

Informații se obțin la sediul 
lichidatorului sau la tel. 0254- 
231279,0745-327932.

Programul casieriilor va fi reluat începând cu data de 
luni, 4 iulie 2005.

IMPORTANT !!!
LEUL GREU pentru case de marcat

OLIVETTI CRF 4050
SILOG ELECTRONICS efectuează denominarea 

Pentru relații si programări 
Deva, Bd. Decebal bl.S - parter

Telefon 0254-233.099___________

anunț —
Oficiul Registrului Comerțului 

de pe lângă Tribunalul Hunedoaraorganizează, în data de 20.07.2005, ora IO, la sediul său din Deva, b-dul Decebal, bloc P, mezanin CONCURSîn vederea ocupării următoarelor posturi:
- consilier juridic - experiență minimum 2 ani
- operator calculatorCondițiile de participare, tematica, bibliografia cât și actele necesare pentru participarea la concurs sunt afișate la sediul OFICIULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HUNEDOARA din DEVA, b-dul Decebal, bloc P, mezanin.

SC EUROCONSULT SRL ARAD -
FILIALA DEVA

lichidator al
S.C. DEZMEMBRĂRI CONSTRUCȚII METALICE ȘI LEMNOASE 

HEPHAISTOS S.R.L. HUNEDOARA ~ ÎN FALIMENT™
ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI:
Teren și construcții în suprafață de 660 mp - 229.635.000 lei + T.V.A. 

Licitația va avea loc în data de 04 iulie 2005, ora 13, la sediul lichidatorului din 
Deva, str. M. Kogălniceanu nr. 4, et. 1, cam. 18, jud. Hunedoara, 

în caz de neadjudecare licitația se va relua în datele de 7, II, 14 și 18 iulie 2005. 
Informații privind caietul de sarcini și taxa de participare la licitație se obțin 

la sediul lichidatorului sau la tel. 0726-182041.
Persoană de contact: Lucaciu Lavinia.

RECLAMI

simona.com%25c8%2599afiastral.ro


AGENȚII IMOBILIARE /lijoi, 30 iunie 2005
• decomandate, cu garaj, în zona împăratul 
Traian, etaj intermediar, preferabil fără 
îmbunătățiri, se face ofertă imediat, cu plata 
urgent, tel. 0254/232808, 0723/251498, 0745/ 
302200 (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, zonă centrală, contorizări, gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garai 
20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 2,300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)

• zona Procesul, decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băi, cu centrală termică, parchet 
stejar, gresie, faianță, preț 1,500 mid. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Proyesta, decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băi, posibilitate de modificare, 
centrală termică, preț 1500 mii. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nbra)

• zona Crizantemelor, etaj 4, suprafață 85 mp, 
parchet laminat, balcon închis, gresie, faianță, 
termopan. Preț 1.450 mii. lei, tel 219470. (Multi- 
prima)
• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel.235208,0724/620358. (Rocan 3000)

• zonă centrală, I. Creangă superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, neg. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Sațurn, 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 liliacului, 2 băi, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)

• zona b-did Decebal, et.4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. lei, tel. 0745-666447,0740-232043. (Rubin's 
Home)
• zona Bălcaecu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin’s Home)
• 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)

• zonă bună et. intermediar, ușă metalică 
contorizări, balcon închis, preț 14 mid. lei, nego
ciabil, tel. 0740/126029. (Prima- Invest)

« • zona piața centrală decomandate, 2 băi, 2
♦ balcoane, parchet, gresie, faianță contorizări 

complete, et. 3, preț 42.000 euro, negociabil, 
ocupabil Imediat tel. 0721/815781. (Prima- 
Invest)
• 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, Micro 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 bă, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, neg.

' Tel. 0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)

Vând case, vile (13)
• str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 
1,2 mid. lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• In Deva, zonă ultracentrală 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz,

'■' curent, toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
’ ST 500 mp, FS 30 m, preț 75.000 euro, tel.0745- 

666447. (Rubin's Home)

• zona Bălcoecu, 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 camera în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, 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, 110.000 euro, 
neg., 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• zona Câlugâreni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, 
încălzire centrală st 400 mp, preț 68000 euro, 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2004, parter* mansardă 4 camere, 2 bă', 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• P+l, 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.EI la)

• 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 camera, 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. (CasaBetania)
• 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)
• casă p+2, 6 camere, 2 băi, balcon, terasă 
garaj, construcție nouă zonă rezidențială Deva, 
preț 130.000 euro, neg, tel. 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• 3 camera, living, bucătărie mare, curte, 
grădină zonă bună Deva, S 460 mp, CT, 
amenajări, preț 82.000 euro, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zona Eminescu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată grădină gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală P+l+M, 6 camere, 3 băi, curte 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• zonă exclusivistă 3 camere, sc 120 mp, 
încălzire centrală modernă amenajări recente, 
de calitate și bun gust, 2 garaje, teren 550 mp, 
preț 56.000 euro, negociabil, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• 4 camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• in Deva, 4 camere, baie, bucătărie, garaj, inte
rior amenajat, centrală termică canalizare, posi
bilitate de mansardare și construcție nouă ST 
1250 mp, FS 20 m, preț 75000 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)

• In Deva, 2 camere, baie, bucătărie, hol central, 
curte, grădină interior amenajat recent, centrală 
termică ST 540 mp, FS 12 m, preț 1500 mii. lei, 
neg., tel. 0723/251498 0745/ 302200. (Fiesta Nora)
• zona CNzH, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona central vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. neg. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara).
• trai camera, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• casă Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, mul
tiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 mii. 
lei, neg. 0724/379.377. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpâr case vile (14)
• tn Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, 
ofer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case la țarâ (17)
• zona Sântahakn, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)

• zona Bânău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp,curent, ^tână-în curte, preț 350 mii. 

lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)

• zona Lesnlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei', negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)

• zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• zona Bălța, 2 camere, cămară, hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• la 14 km de Deva, Ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, li
vadă st 1 ha, 500 mii. neg, 0726/826624. 
(Temporis)
• 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)
• in BohoH, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp,poziție 
bună, preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• 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 Scamere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

Vând teren (21)
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• parole 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. Ttmpa, 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.l)

• Deva, 2JM0 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

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

• Intravilan, zona DN7, st 3300, fs 50 mp, apă 
gaz, curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)

• intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5200 
mp, fs 140 mp, se parcelează preț8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)

• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă 
acces la două dramuri, preț 7,5 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 iceelor, teren parcelat, parcelă 600 mp, 
aprobat în plan de dezvoltare zonal. Preț 18 
euro/mp, tel. 219470. (Multiprima)

• intravilan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Alaska, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (Casa Betania)
• Intravlan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(CasaBetania)

• teren acos 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, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• Intravlan, 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 și 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 pentni închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P., contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)

• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvit, contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală mobilat, utilat, contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)

• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat, zonă 
centrală preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)

• ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)

• ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• Intravlan, 3000 mp, toate utilitățile, apă gaz, 
curent, zonă superbă și selectă împrejurimi, 
preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• Intravlan, 5200 mp, fs 25 m, apă curent, gaz, la 
șosea, preț 7 euro/mp, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
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• urgent, loc de casă în Simeria, st 50 mp, fs 20 
mp, facilități apă gaz, curent, preț 350 mii. lei, 
negociabil, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)

• zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. 
Relații la telefoanele 0726/269713,0746/891619. 
(Eurobusiness)
• Intravilan, pntabfl construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fs 20 mp. toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mlmason)
• Intravilan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mii. lei, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Intravilan, 1427 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
• zona Cbidi, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara) •
• construcție casă Pești ș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

1.CONSIUUL JUDEȚEAN HUNEDOARA - DEVA, cu sediul în Deva, b-dul 1 Decembrie nr. 35, cod 
fiscal 4374474, tel. 0254/211350, fax 0254/214130, e-mail coniudhd@artelecom.net. orga
nizează LICITAȚIE PRIN SELECTARE DE OFERTE, cf. H.G. 60/2001, în vederea încheierii de 
contracte pentru “Aprovizionarea și distribuția zilnică, bisăptămânală sau săptămânală a 
produselor de panificație și lactate, conform prevederilor O.U.G. nr.96/2002, și O.G. nr.20/2002, 
modificată șl completată prin O.G. nr.23/2003
Atribuirea serviciului se face în conformitate cu prevederile O.G.nr.20/2002, prin procedura de

licitație electronică cu preselecție.

2.Caracteristldle serviciilor solicitate
Conform O.U.G. nr.96/2002, se acordă zilnic, pentru fiecare elev din clasele l-IV și copii preșcolari din grădinițele 
cuprinse în învățământul de stat, 200 g produse lactate și SO g produse de panificație. Serviciul cuprinde 
aprovizionarea, ambalarea produselor pentru fiecare elev și transportul la fiecare școală din județ. Serviciile 
solicitate, în cf. cu HG nr.53/1997 au codul de clasificare CPSA 8532.16.

3.Duiata serviciului este corespunzătoare programului calendaristic stabilit de Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului șl Sportului pentru clasele l-IV și copii preșcolari din grădinițele cuprinse în învățământul de stat, în 
anul școlar 2005-2006.

4. Documentația de prezentare șl elaborare a ofertei poate fi procurată de la sediul contractantului, Consiliul 
Județean Hunedoara, telefon nr.212358/192, contra sumei de 200.000 lei, plătibilă la ridicarea documentației 
sau prin virament în contul nr.245102204374474.

5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 29 iulie 2005.
6. CondițiI minime de eligibilitate. Ofertantul va prezenta documente din care să rezulte că dispune de capacitatea 
tehnică și financiară, de echipamentul și dotările necesare, de personal cu calificare corespunzătoare și de 
capacitatea managerială care îi permit să îndeplinească obligațiile rezultate în urma contractării serviciului și are 
o vechime în activități similare de minim un an.

7. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul contractantului este 4 august 2005.
8. Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune o garanție de participare în valoare de 1% din valoarea 
contractului, al cărei termen de valabilitate este data de încheiere a contractului de servicii.

9. Deschiderea ofertelor pentru preselecție seva face de către comisia de evaluare a ofertelor și va avea locîn ziua 
de 8 august 2005, la ora ll.OO, la sediul contractantului, în prezența delegațiilor societăților ofertante care 
doresc să participe la deschiderea ofertelor.

10. Licitația în procedură electronică se va aplica pentru ofertanții selecționați în urma preselecției și va avea loc 
în data de 11 august 2005. Licitația seva încheia la ora 15.00, rezultatul licitațiilor va fi comunicat, prin mesaje 
electronice emise automat de sistem, organizatorilor si participanților.

11. Criteriui de bază care va fi utilizat pentru încredințarea contractului de servicii va fi criteriul economic - prețul 
cel mai mic-în condițiile în care cerințele minime din caietul de sarcini sunt îndeplinite.
12.0fertele alternative sunt permise, fiecare alternativă fiind apreciată ca ofertă separată, independentă.

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

• urgent, 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

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

Alte imobile (27)
• fermă lângă Hațeg, cu5hadeteren,din care 1 
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 pentru închiriere garsonieră decoman
dată complet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 
110 euro/ lună Telefoane 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer garsonieră 2 camere, et 2, Dacia, mobi
lată, contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer garaj, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună 0745/640725. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat, utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună tel. 0745/253413, 206003. 
(Mimason)
• ofer ap. 3 camere, mobilat, utilat, contorizări, 
zona Mărăști, preț 200 euro/lună tel. 
0745/266071. (Mimason)
• caut garsonieră sau ap. 2 camere, 
(ne)mobilat de preferință pe termen lung, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, mobilat complet, conto
rizări, utilat, zonă excelentă preț 150 euro/lună 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

, .

• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
zona Piață parter, amenajat occidental, preț 150 
euro/lună tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere ap. 2 camere, decoman
date, zonă ultracentrală, et intermediar, com
plet mobilat și contorizat preț 130 euro/lună tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• ofer pt închiriere cameră mobilată în Deva, 
cu baie și TV, în regim hotelier, preț 700.000/zi, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 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 I. Creangă preț 250 
euro/lună tel. 0743/10362?, 0720/387896. (Casa 
Betania)
• ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, preț 130 euro/lună 
Tel. 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, supra
față de 250 mp, totul nou, gresie, faianță ter
mopan, centrală termică pretabil pentru sediu 
firmă depozit, restaurant, preț 1800 euro, 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. 
Telefoane 0726/523833,0741/070106. (Eurobusi
ness)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire 
centrală podele laminate, gresie, faianță ter
mopan, 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)

• ofer pentru închiriat ap. 2 camere, zona Dacia, 
contorizări, gresie, faianță parchet, mobilat. 
Preț 100 euro, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• ofer pentni închiriat garsonieră zonă ultra
centrală contorizări, amenajată, preț 90 euro, 
tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• oferim spre închiriere garsoniere și aparta
mente, mobilate < utilate, pe diferite zone, de la 
80 euro/lună, la 300 euro pe lună, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• ST45 mp, zona Teatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comentai, 30 mp, central, amenajat, CT, 
termopan, preț 200 euro. Tel. 710129, 0740/ 
146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Firmă de distribuție în domeniul detergenți - cosmetice vă propune să vă 
alăturați tinerei noastre echipe și să aplicați pentru următoarele posturi:
1. Supervizor, Agenți vânzări
Responsabilități:

2. Agent livrări
Responsabilități:

- respectarea procedurii procesului de vanzare; - reprezentarea și promovarea
- reprezentarea și promovarea produselor pe produselor pe piață;
piață; - respectarea procedurii procesului
- îndeplinirea planului de vânzări; de vânzare;
- supervizarea și sprijinirea subordonaților. Cerințe:

Cerințe:
- studii superioare;
- experiență minimă 1-3 ani;
- disponibilitate la program prelungit;
- permis de.conducere categ.B;
- domiciliul stabil Deva.

- experiență în vânzări mimimum. 1 
an;
- organizat, comunicativ, dinamic;
- disponibilitate la program prelungit;
- permis de conducere categ. B;
- domiciliul stabil în Deva.

Suntem interesați de găsirea unor persoane dinamice, care să obțină rezultate 
deosebite, Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și sunt interesate 
sunt rugate să trimită CV-urile, cu indicarea postului pentru care aplică, la 
numărul de fax: 0256/286005.

OBS: Toate aplicațiile vor fi tratate cu confidențialitate. Numai persoanele selectate 
vor fi contactate pentru interviu.
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• chioșcul de ziare de lângă
| Comiim:
• chioșcul de ziare din stafia

| de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă

' Galeriile de Artă Forma;
i • chioșcul de ziare de lângă
j Alimentara Dacia;
j • chioșcul de ziare intersecția | --------
Zamfirescu - B-dul Decebal.

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.1
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Vom vedea Live 8 la televizor
• A treia țară. Camera Comunelor de la Ottawa a aprobat marți un proiect de lege privind căsătoriile cuplurilor homosexuale, ceea ce va face din Canada a treia țară din lume care recunoaște aceste uniuni.
• Logodită. Cântăreața canadiană Avril Lavigne s-a logodit cu iubitul ei, solistul trupei rock Sum 41, Deryck Whibley, a confirmat marți agentul ei de presă.

Medalie Primarul Parisului, Bertrand Delanoe, i-a înmânat marți lui Jackie Chan „Medaille Grand Vermeil”, în deschiderea festivalului Paris Cinema Foundation.
(Foto: EPA)

■ TV K Lumea va difuza 
live, în exclusivitate pen
tru România, concertele 
Live 8 din 2 iulie.

București (MF) - TV K Lumea va difuza live, în exclusivitate pentru România, concertele Live 8 desfășurate în orașe din întreaga lume, prin care peste 130 de trupe și artiști încearcă să atragă atenția asupra sărăciei din Africa, au anunțat miercuri reprezentanții postului.Evenimentul Live 8, programat pentru 2 iulie, constă în mai multe concerte desfășurate simultan în orașe precum Londra, Paris, Roma,
Canicula a ucis zece oameni
■ Trei persoane la Paris 
și șapte în Albania au 
murit din cauza căldurii 
excesive.

Paris (MF) - Trei persoane în vârstă au murit, luni și marți, la Paris, din cauza
Crede în
extratereștri

Berlin (MF) - Actorul Tom Cruise, care deține rolul principal în cel mai recent film al lui Steven Spielberg, „Războiul lumilor”, a declarat că el crede în extratereștri.„Cred în extratereștri, bineînțeles”, a declarat el tabloidului german Bild. „Nu e arogant din partea noastră să ne imaginăm că suntem singuri într-un spațiu nesfârșit?”, a continuat actorul.„Războiul lumilor” este o adaptare contemporană a romanului lui
Caniculă la Paris (Foto: epa)

H.G. Wells, în care mar- țienii vin pe Pământ să distrugă rasa

Volei pe 
plajă
Berlin (MF) - Voleiul 
pe plajă este una din 
modalitățile preferate 
ale germanilor de a-și 
petrece timpul liber 
vara. Dar chirurgul 
plastician George 
Khoury din Hamburg 

spune că practicarea 
acestui sport a dus la 
creșterea numărului 
femeilor care vin la el 
plângându-se că bus
tul lor și-a pierdut 
fermitatea.
„Mișcările bruște și 
săriturile întind țesu
tul din jurul sânilor, 
ceea ce poate duce 
la lăsarea lor", a spus 
dr. Khoury. Efectul 
negativ poate fi con
tracarat prin purtarea 
unui sutien special 

pentru sport.
„Un lucru 
asemănător se poate 
întâmpla organelor 
genitale masculine. 
Bărbații trebuie să 
poarte pantaloni 
strâmți", a mai spus 
medicul german.

rllllll de raton face un gest de tandrețe față de mama lui, la o plimbare prin grădină.
(Foto: FAN)

Dezvăluiri despre teste ADN
■ Prințesa Diana a 
trebuit să probeze că 
fiul ei cel mic, Harry, 
este fiul lui Charles.

Londra (MF) - Familia regală britanică ar fi obligat-o pe prințesa Diana să îl supună pe fiul ei cel mic, Harry, la un test genetic, pentru a dovedi că este fiul lui Charles și nu al amantului ei, James Hewitt, a dezvăluit, marți seara, cotidianul The Sun.Prințesa, care și-a pierdut viața în 1997 într-un accident rutier la Paris, nu i-a explicat fiului ei de ce i s-a luat sânge, potrivit ziarului care publică fragmente din cartea Simonei Simmons.

Film despre Al Capone
Los Angeles (MF) - Cineastul american Brian De Palma va reveni în universul gangsterilor americani pentru a reda tinerețea legendarului gangster Al Capone, a anunțat marți cotidianul hollywoodian specializat Variety.Filmul „The Untouchables: Capone Rising”, care ar trebui să fie produs de Paramount, este încă în faza de scriere a scenariului. De Palma, care a mai regizat „Searface” și „Carlito's Way”, îl înlocuiește pe Antoine Fuqua, al cărui nume fusese asociat cu acest proiect.Acțiunea sa va fi anterioară celei din „The Untouchables”, regizat de De Palma și lansat în 1987.

Michael Griffin (Foto: epa)

£

Berlin, Philadelphia, Tokyo, Moscova și Johannesburg.Printre cei care vor concerta se numără Madonna, U2, Elton John, Mariah Carey, Robbie Williams - în Londra, Craig David, Dido, Johnny Hallyday, Andrea Bocelli - la Paris, Will Smith, Destiny’s Child, Bon Jovi, Deep Purple - în Philadelphia și A-ha, Audioslave, Chris de Burgh, Reamonn - la Berlin.TV K Lumea va transmite live momente din concertele Live 8, într-un maraton de 11 ore, în care prestațiile unora dintre cei mai mari cântăreți ai lumii vor alterna cu interviuri. Evenimentul va începe la ora 15:00, ora României.
caniculei, iar alte șapte persoane au murit luni în Albania, unde mercurul termometrelor a depășit 38 de grade.Bătrânii care au murit la Paris erau în vârstă de 81, respectiv 95 de ani. Luni, un alt bătrân, în vârstă de 74 de ani, a fost descoperit de fiul său în apartament.Cel puțin șapte persoane au murit luni din cauza căldurii excesive care se înregistrează de câteva zile în Albania, a relatat marți ziarul Korrieri. Cinci persoane, cu vârste curpinse între 18 și 70 de ani, au murit în urma unor infarcturi sau embolii cauzate de căldură. Alte două persoane, un tânăr de 18 ani și un bătrân de 70 de ani, au murit pe plajele din Durros și Velipoja, din cauza unor crize cardiace provocate de temperaturile excesive.

Testele ADN au dovedit că Harry e fiul lui Charles (Foto: epa)Membrii familiei regale și mai ales soțul reginei, prințul Philip, se temeau că Harry, născut în septembrie 1984, nu e copilul lui Charles. Potrivit unor zvonuri, Harry ar fi putut fi fiul maiorului
NASA va relua zborurile

Washington (MF) - La a- proape doi ani și jumătate de la accidentul navetei Columbia, NASA e pregătită să reia zborurile cu navetă în iulie, a afirmat marți administratorul Michael Griffin, chiar dacă, potrivit unui comitet de experți, nu toate condițiile sunt îndeplinite.„Am cerut un raport pentru a vedea în ce stadiu suntem și cred că, pe baza a ceea

Hewitt. în cartea „Diana: the Last Word”, publicată în foileton de The Sun, Simmons afirmă că a crezut de datoria ei să o informeze pe prințesă despre aceste zvonuri.
ce știu acum, suntem pregătiți de lansare”, a declarat administratorul NASA în fața Comisiei de Științe din Camera Reprezentanților.Ultima examinare privind starea de pregătire a navetei pentru reluarea zborurilor a avut loc ieri și astăzi. Agenția Spațială Americană va fixa oficial data lansării, prevăzută undeva în perioada 13- 31 iulie.

Supusă presiunilorDiana a recunoscut p că a avut o legătură cu Hf în 1995, într-un interviu vizat, subliniind că ma nu ar fi putut fi tatăl i ei. Totuși, ea a fost sup. presiuni pentru a -1 paternitatea ambilor ei i,, potrivit The Sun. Testele * au dovedit că William și ’ ry sunt fiii lui Charle: care Diana a divorțat în cu un an înainte de a mv.'iMai multe ziare britanic.^ au ridiculizat presupusele dezvăluiri ale lui Simmons, afirmând că aceasta nu a fost niciodată apropiată de prințesă și că inventează aceste povești, probabil pentru a obține bani.

Protest Membri ai organizației PETA au protestat ieri, In centrul Mos covei. împotriva uti’iză
I

rii lânii australiene obț nute printr-o tehnolog plină de cruzime.
(Foto: F J

MC


