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• • • • • ••••••••••••&&&%&$ ■ Direcția Județeană 
pentru Protecția Copi
lului face achiziții la 
prețuri astronomice.

Deva (T.S.) - Din factura 
numărul 1781467 în valoare 
totală de 153 de milioane de 
lei, emisă de firma Leonela

SRL din Chișcădaga, reiese 
faptul că Direcția Județeană 
pentru Protecția Copilului 
(DJPC) a achiziționat produse 
de menaj la prețuri de 10 ori 
mai mari decât cele existente 
în comerț. Astfel, 200 de 
fărașe au fost cumpărate la 
prețul de 121.000 de lei buca
ta, când în comerț prețul unui

făraș este 15.000 de lei. în 
aceeași factură, o pereche de 
mănuși de menaj are valoarea 
de 101.000 lei, în timp ce în 
magazin, acest produs costă 
20.000 de lei. Pentru un tub de 
pastă de dinți, DJPC a plătit 
93.000 de lei, iar pentru 
fiecare din cei 200 de piepteni 
s-a plătit nici mai mult nici

mai puțin decât 67.000 de lei. 
Contactată de CUVÂNTUL 
LIBER, Viorica Popescu, di
rectorul DJPC, susține că fac
tura este greșită. „Factura 
respectivă nu a fost înregis
trată în contabilitate, fiind 
stornată. Este o greșeală care 
a fost remediată”, afirmă di
rectorul DJPC. /p.3

la Palatul administrativ al 
județului Hunedoara ar putea fi încheiate 
in vara anului viitor. Prefectura a primit 
8 miliarde de lei ce vor fi alocate pentru 
construcție. în opinia prefectului Cristian 
Vladu, imobilul nu va fi vândut pentru că 
suma ce ar putea fi primită nu va acoperi 
costurile de ridicare a clădirii. (Foto: Traian Mânu)

I ................................ . . ...............
• Simpozion. Radioamatorii din mai multe 
județe ale țării se întâlnesc astăzi, la Deva, 
cu prilejul Simpozionului „YO/HD Simpo" 
ajuns la cea de-a lll-a ediție. (M.S.)

£-------------------------------
„Pașapoartele" în alt sediu 

Deva (M.S.) - Serviciul de pașapoarte al 
județului Hunedoara se va muta, în curând, 
din clădirea Inspectoratului Județean de 

Poliție în imobilul care 
adăpostește acum Protecția 
Civilă, aflat în vecinătatea 
Prefecturii, a anunțat pre
fectul Cristian Vladu. Acest 
spațiu va mai găzdui și Ser
viciul județean de evidență 
a populației. Prefectul a 
precizat că Protecția Civilă 
va fi transferată în sediul

Grupului Județean de Pompieri, cu care va 
împărți actualul sediu.

Cristian Vladu
'Toto: Traian Mânu)

u mana întinsă sinistra- 
ților. Autoritățile hunedo- 
rene au organizat mai mul
te acțiuni de ajutorare cu 
materiale de construcții și 
bani a sinistraților, victime 
ale inundațiilor catastrofale 
din Banat, /p.3 (Foto jb)
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Mama acuzata de crima
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■ După ce a născut în 
WC-ul din curtea casei, 
o tânără a aruncat 
fătul în dejecții.
MlHAELA TăMAȘ
mihaela.tamas@informmedia.ro

Hunedoara - în urmă cu 
două zile, din cauza infecției 
apărute în urma nașterii nea

sistate, o tânără de 18 ani, din 
Hunedoara, a fost adusă de ur
gență la Spitalul Municipal 
din localitate, la secția gine
cologie și diagnosticată cu en- 
dometrită hemoragică post
partum. Medicul a anunțat po
lițiștii, care au concluzionat 
că, în 14 martie, Carmen Ro
man născuse un băiat în WC- 
ul din curtea casei și l-a arun
cat în dejecții. Nu a spus ni

mănui că este însărcinată și 
nici mama sa nu a observat 
lucrul acesta. în urmă cu două 
săptămâni, mama fetei a ob
servat modificările aduse de 
sarcină, iar tânăra a recunos
cut fapta comisă. Polițiștii au 
găsit fătul și placenta, iar în 
urma necropsiei s-a constatat 
că moartea bebelușului a sur
venit în urma asfixiei meca
nice prin înec.

Un nou șef
Deva (A.S ) - Viitorul 

șef al finanțelor hunedo- 
rene va fi dna Viorica 
Brănețiu, director econo
mic la Primăria Deva. 
Prefectul Vladu a declarat 
că actualul șef al DGFP 
Hunedoara, Vasile Rusan, 
a făcut cerere pentru a fi 
mutat pe o funcție infe
rioară în cadrul direcției.

Nebunul scandalagiu

® Obligații bugetul statului

Obligațiile restante ale firmelor la 
bugetul generai cwșolMat
Până la sfârșitul primului trimestru s-a înregistrat 
o scădere de 7.455,59 miliarde lei, comparativ cu 
Sfârșitul anului 2004.

2.689 
miliarde lei

• Obligații la bugetul 
asigurărilor sociale de stat
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■ Un tânăr din Deva a 
încercat să spargă o 
biserică pentru a-l 
scoate afară pe luda.

Lăpugiu de Jos (M.T.) - Lo
calnicii din Lăpugiu au fost 
surprinși de manifestările de
monice pe care le-au văzut în 
cimitirul din sat. în jurul orei 
18:00, o echipă de polițiști au 
fost chemați să-l potolească pe 
tânărul care prezenta mani
festări delirante, era violent 
și incoerent în vorbire. A a- 
runcat cu pietre în mormin
tele și crucile din cimitir și

a încercat să spargă cele două 
uși ale bisericii cu pumnii și 
picioarele. Din spusele marto
rilor, se pare că tânărul dorea 
cu orice preț să intre în bise
rică pentru că „Iuda se ascun
de acolo” și voia să îl scoată 
afară. Adrian M., de 21 de ani, 
a fost imobilizat de oamenii 
legii și transportat la Spitalul 
din Deva, unde medicul neu
rolog a stabilit diagnosticul 
prezumtiv „psihoză cu ele
mente delirante” și a dispus 
internarea în Spitalul de Neu- 
ropsihiatrie Zam. Până să-l 
ducă aici, polițiștii au avut 
nevoie de multă răbdare.

Grigorescu, a izbucnit un incendiu care a distrus două 
magazii. Pompierii urmează să stabilească cauza incen
diului și valoarea pagubelor. (Foto rra» viana

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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• Competență. Procurorii Parchetului Na
țional Anticorupție nu mai au competența 
de a ancheta senatori și deputați, ca urmare 
a unei decizii a Curții Constituționale, astfel 
că toate dosarele în care sunt cercetați par
lamentari vor fi transmise Parchetului înaltei 
Curți de Casație și Justiție. ,

România, aliat strategic al SUA

Exercițiu
București (MF) - Spe

cialiști din Republica Mol
dova vor participa, in 
zilele de 11 și 12 mai, la 
un exercițiu internațio
nal care prevede simula
rea unul accident radio
logie sau nuclear la cen
trala atomică de la Cer
navodă. Exercițiul este 
organizat de Agenția In
ternațională pentru Ener
gie Atomică și va avea avea 
un caracter de „Joc Infor
mațional”, în care cele 
45 de state și opt organi
zații participante urmea
ză să prezinte toate in
formațiile acumulate unui 
centru de criză al AIEA.

■ Amplasarea de baze 
americane în România 
este doar o problemă 
de timp.

Washington (MF) - Secreta
rul american de Stat, Condo
leezza Rice, și omologul său

Tteneu european
WlbihhMtiMi (MF) - Pre- 

tentatele american, Geor
ge W. Bush, a început 
iaci dimineață un tur- 
nâuîn mai multe țăr;
eqropene, al cărui punct 
culminant va fi come
morarea, la Moscova, a 
60 de ani de la victoria 
Aliaților Împotriva Ger
maniei naziste. Avionul 
prezidențial a 
decolat de la baza 
aeriană Andrews, 
situată în 
apropiere de aRt O 
Washington,.. 
cu destinația 
Riga.

Pervez Musharraf 

i Plan 
dejucat
Karachi (MF) - Mem
brii unei celule al-Qai- 
da din Pakistan care 
pregăteau un atentat 
-npotnva președinte
lui Pervez Musharraf 
au fost arestați de 
serviciile de securita
te. Șapte milrtanți is- 
lamiști au fost reținuți 
la sfârșitul luni apri
lie, îh cursul unor 
operațiuni desfășura
te în provincia Pend- 
jab. Arestările au a- 
vutloccuo săptă
mână înainte de cap
turarea, luni, h nord- 

: vestul țării a libianu
lui Abu Faraj aHibbi, 
numărul trei fri ierar
hia aKjaida. După 
arestarea lui Abu 
Faraj aFlibbt, servici
ile de securitate pak
istaneze au rămas în 
stare de alertă, fiind 
luate măsuri speciale 
la aeroporturi și în 
toate locurile publice, 
precum și lat con- . 
îttatuf ărf&tari 
la Karachi.
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Se reunește cvattatal 
pentru Orientul Mijlociu

Moscova (MF) - Autoritățile ruse vor orga
niza, Ia 9 mai, o reuniune a celor patru ga- 
ranți ai foii de parcurs, cel mai recent din
tre planurile de pace intre Israel și palesti
nieni. Această informație a fost confirmată 
de agenția de presă Itar-Tass, care a citat o 
sursă neidentificată din cadrul Ministeru
lui rus al Afacerilor Externe. Președintele 
rus, Vladimir Putin, a anunțat, la 28 aprilie, 
când se afla in vizită in Egipt, că la data 
de 8 mai va avea loc o reuniune a celor pa
tru autori ai Foii de parcurs (Statele Unite, 
UE, ONU și Rusia). Surse din anturajul înal
tului Reprezentant al UE pentru Pulitică 
Externă, Javier Solana, au precizat că reuni
unea ar putea avea loc Ia 9 mai. Solana se 
va afla in vizită la Moscova, la acea dată, 
Împreună cu Benita Ferrero-Waldner, comi
sarul european pentru Relații Externe și 
Politică de Vecinătate. Secretarul general al 
ONU, Kofi Annan, și secretarul de Stat ame
rican, Condoleezza Rice, se vor afla, de ase- 
mena, in capitala rusă.

Ariel Sharon și Mahmoud Abbas ar putea 
reveni la masa negocierilor.
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Se var declanșa negocieri. 
Sunt câteva condiții care trebuie 

Îndeplinite și, în urma unei 
• evaluări a opțiunilor tehnice de 

instalare de baze, urmează să 
se ia decizia privind data.

Mimi RAzvmi Uroimumu
................. •••............*......... M 
român, Mihai Răzvan Ungu
reanu, au convenit, joi, la Wa
shington, să continue discu
țiile referitoare la redesfășu- 
rarea forțelor americane în 
Europa, dar nu au luat o deci
zie fermă în legătură cu acest 
subiect. „Procesul de repozi- 
ționare a forțelor noastre este 
foarte important și nu poate

fi făcut intr-un mod precipi
tat. Trebuie să facem eforturi, 
pentru că este vorba despre 
o restructurare pentru circa 
50 de ani”, a declarat secreta
rul de stat la Încheierea con
vorbirilor cu Ungureanu. „Es
te bine să avem un prieten și 
un aliat precum România, ca
re este membră NATO, și do
rim să conlucrăm cu Guver
nul român în legătură cu 
acest subiect”,ia mai spus 
Condoleeza Rice. La rândul 
său, Mihai Răzvan Ungurea
nu a subliniat voința Bucu- 
reștiului de a continua să fie 
alături de Statele Unite pen
tru „promovarea libertății și 
democrației in lume”. Potri
vit declarației șefului diplo
mației române, decizia politi
că de amplasare de baze mili
tare americane în România a 
fost luată, hturma vizitei pre
ședintelui Traian Băsescu în 
SUA și mai ales a discuției cu 
președintele George W, Bush, 
care a generat punerea în

Condoleezza Rice (d) șl Mihai Răzvan Ungureanu au discutat despre 
restructurarea forțelor SUA ta Europa.

mișcare a acestui proces. „Se 
yor declanșa negocieri. Sunt 
câteva condiții care trebuie 
îndeplinite și, in urma unei 

'evaluări a opțiunilor tehnice 
de instalare de baze, urmează 
să se ia decizia privind data”,

a precizat Mihai Răzvan Un
gureanu. Ministrul român de 
Externe a mai spus că, in dis
cuțiile pe care le-a avut cu ofi
cialii americani la Washing
ton, a cerut urgentarea proce
sului-de negociere.
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■ Prssa britanică apre
ciază că SoRț Blair a 
intrat „șchiopătând" 
îh storte «

• Jl i - : ••

» londră (MF).?Reconfirmat 
la Ag ng Street după victo- 
EWkiiffiiori știlor în alegerile le
gi ah- de joi, Tony Blair se 
alătură bercului restrâns al 
premierilor britanici care au 
obținut trei mandate succesi
ve. Principalul rival al labu
riștilor, Partidid Conservator, 
a obținut mai multe mandate 
pe care le deținuseră laburiș
tii însă, per total, nu a înre
gistrat rezultate spectaculoa
se. Și cel de-al treilea partid 
ca mărime din Marea Brita- 
nie, Partidul Liberal Demo

crat, a reușit să câștige o se
rie de mandate în defavoarea 
laburiștilor. '* '

Câștigând un al treilea 
mandat la Downing Street, 
Tony E‘ ■ ir a intrat „In .isto
rie ?iQl apreciaz&
presa britanică de vuit" „Un 
om-'intrdfcO3M^fe,’K'fifeeaa& 
cotidianul Ti hdâpendent, 
salutând astfel „recordul” lui 
Blair, după ce, în timpul cam
paniei electorale, publicația, a 
avut o atitudine foarte severă 
față de premierul laburist. To
tuși majoritatea cotidianelor 
britanice nu își ascund satis
facția pentru faptul că pre
mierul, care este și deputat de 
Sedgefield, iese din lupta elec

torală cu un „ochi învinețit” 
și cu o majoritate redusă în 
Cafiiera Comunelor, unde 
laburiștii nu doar 66 de man
date în plus față de celelalte 

® Wce reunite, com- 
parativ cu precedenta legis
latură, când diferența era de 
16Î de focuri. „De ziua lui 
(n.r. - premierul britanic a 
împlinit ieri 52 de ani), Blair 
a primit o palmă”, insistă The 
Daily Mirror, punându-și 
întrebarea „cât timp va mai 
rămâne” la Downing Street. 
Pentru a depăși performanța 
Iui Margaret Thatcher și a 
deveni premierul cel mai 
longeviv din istoria britanică 
modernă, Tony Blair trebuie 
să rămână la Downing Street 
până la 26 noiembrie 2008.

Făr*  implicații 
politice

Buc 1 (MF) - Deci
zia de amânare a momen
tului în care observatorii 
români vor fi primiți la 
Parlamentul European a 
fost determinată de pro
blemele financiare exis
tente la nivelul acestei 
structuri, fără consideren
te politice și fără a influ
ența calendarul de adera
re, a afirmat premierul 
Călin Popescu Tăriceanu. * 
El a amintit că cele zece 
state care au aderat.Ja 
Uniunea Europeană în 
2004 au trimis observatori 
în Parlamentul European 
cu 12 luni înainte de mo
mentul aderării.

Pentru România și Bul
garia, acest moment înv 
seamnă data de 1 ianuarie' 
2006. „Este vorba de un 
vot dat într-un comitet 
restrâns de lucru din care 
fac parte președintele Par
lamentului și președinții 
grupurilor parlamentare. 
Nu este vorba fie un vot 
în plenul Parlamentului. 
Ne așteptam să trimitem 
observatori de la 1 sep
tembrie, dar această amâ
nare nu are influențe în 
ce’ea ce înseamnă calen
darul de aderare”, a spus 
Tăriceanu.

SUA extinde sancțiunile Siriei
■ Administrația ameri
cană suspectează auto
ritățile de la Damasc de 
activități teroriste.

Washington (MF) - Preșe
dintele american, George W. 
Bush, a reînnoit sancțiunile, 
în special economice, impuse 
în mai 2Q04 Siriei, țară acu
zată că susține terorismul, 
dezvoltă arme de distrugere 
în masă și generează destabi
lizare în Irak. într-o scrisoare 
adresată responsabililor Con
gresului pentru a anunța de
cizia, Bush a explicat că Siria 
continuă să reprezintă „o 
amenințare pentru securita
tea națională, politica externă 
și economia Statelor. Unite”. 
El a acuzat autoritățile de la

Damasc că „susțin terorismul, 
dezvoltarea armelor de dis
trugere în masă și a progra
melor de rachete, subminează 
eforturile americane și inter
naționale pentru stabilizarea 
și reconstrucția Irakului”. Li
derul de la Casa Albă a făcut 
aluzie și la situația din Liban, 
de unde forțele siriene tocmai 
s-au retras. Aceste sancțiuni 
au fost impuse la 11 mai 2004, 
în cadrul „Syria Accountabili
ty Act”, adoptat de Congresul 
american la 11 noiembrie 2003 
și semnat de George W. Bush 
la 12 decembrie a aceluiași 
an. Ele constau în special în 
interdicția ca avioanele de ca
re dispune Guvernul sirian 
sau pe care le are sub con
trol să decoleze sau să ateri
zeze pe teritoriul american.

Mișcarea Fatah a președintelui Autorității Pălești 
niene, Mahmud Abbas, a obținut un succes categoric asupra 
mișcării Hamas la alegerile municipale desfășurate joi ta 
84 de localități,din Cisiordania și Fâșia Gaza, . (Fotoiiite
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• Teatru. Marți, 10 mai, ora 17,30 - la 
Casa de Cultură din Deva va rula spectacolul 
cu piesa de teatru „Hangița", de Carlo, 
Goldoni. Piesa a fost pusă în scenă de colec
tivul Teatrului „I. D. Sîrbu" din Petroșani. în 
aceeași zi, pentru cbpii va rulă, la orele 
10,00 și 12,30, piesa „Fata moșului și fata... 
moașei". (S.B.)

Nici o fermă "euro"

• Mort. Un oârbat și-a pierdut viața pe DN 
74, în afara localității Buceș, în timp ce con
ducea autoturismul Dacia 1310. Mircea N., 
de 42 de ani, din comuna Crișcior, a pierdut, 
într-o curbă, controlul volanului și a intrat cu 
autoturismul în parapeții metalici de pe mar
ginea drumului. (M.T.)

Acest 
weeK-end se 
anunță 
ploios, 
înțelep
ciunea 
bătrâneții 
este dove
dită și in 
imagine. Și 
pe vreme 
proastă este 
uneori 
nevqie să 
pornești la 
drum!...

(Foto: Tralan 
Mânu)

■ Exploatațiile agricole 
mici vor fi înghițite, 
rezistând doar agricul
tura intensivă.

Loredaha Leah_______________
I o red a n a. ie a h*l  fifnrmniedia.ro

*:
Deva - Agenții economici 

vor fi singurii care vor putea 
comercializa laptele și carnea 
pe piață după 2007, spun 
comisarii gărzii europene, 
Calitatea la standarde ridicate 
și prețurile practicate vor fi 
criteriile de bază cu care pro
dusele agricole ale țăranului 
român concurează pe piața 
lărgită. Cei care vor avea cu 
adevărat de suferit sunt cei

care trăiesc din valorificarea 
producției. Nu se interzice 
producerea, ci valorificarea 
produselor agricole care nu 
îndeplinesc standardele pieții 
agricole comunitare.
Nu avem ferme bune

„în județ nu există la ora 
actuală nici o fermă care să 
îndeplinească condițiile im
puse de UE”, declară Alexan
dru Indrea, șef serviciu 
zootehnic la DADR.

Fermele existente la ora 
actuală sunt în marea lor 
majoritate de subzistență, 
marfa lor fiind consumată în 
mare parte în familie, nefiind 
valorificată pe piață. Cos
turile ridicate ale achizi-

în județ
ționării instalațiilor și utila
jelor ce le vor permite să pro
ducă la standarde europene e 
prea ridicat.
Țăranii plătesc

Dacă nu au puterea nece
sară pentru a obține certi
ficările și pentru a accesa mai 
târziu subvențiile comuni
tare, trebuie să se asocieze.

Asocierea este singura for
mă de obținere a puterii eco
nomice necesare modernizării 
spațiilor de creștere și achi
ziționării de aparatură nece
sară.

Astfel, agricultura trebuie 
să devină o afacere. Dacă nu, 
țăranul își va vinde produse
le „clienților” de la oraș.

Drumul morțiî
Deva (M.T.) - Cea mai 

circulată șosea națională 
din țară pare a fi, spun 
surse neoficiale, DN7. Pe 
acest drum, între Deva și 
Orăștie, circulă aproxi
mativ 23 de mii de auto
turisme în 24 de ore. în 
primele 5 luni ale acestui 
an polițiștii hunedoreni 
au intervenit la 30 de 
accidente grave. în urma 
acestora și-au pierdut 
viața 14 persoane și alte 
24 au fost grav rănite. 
Cauza principală a aces
tor accidente este viteza 
excesivă, neatenția la 
volan și, nu în ultimul 
rând, oboseala.

Ceva este putred la DJPC
■ Există mai multe fac 
turi prin care DJPC a 
achiziționat produse la 
prețuri exorbitante.

Tiberiu Stroia

torului Direcției Județene 
pentru Protecția Copilului 
există o serie de întrebări 
fără răspuns. în primul rând 
factura (în facsimil) nu este 
anulată. Ori, în cazul 
stomării unei facturi, aceas
ta este tăiată, pe cele trei 
exemplare fiind scris ANU
LAT. Sau ar trebui să existe 
o factură în care prețul pro-

duselor să fie scrise având 
valori negative. în plus, 
toate ci directorul Viorica 
Popescu a dat asigurări că 
factura cu pricina este singu
ra de acest gen, există infor
mații conform cărora afir
mația e falsă.

UE a "închis" ușa. 
in nasul rostra!

Tiberiu Stroia______________
tiberiu.strQtațlnforntiM<fia.ro

4

In timp ce oficialii de pe la tot felul de 
ministere se chinuie în draci să-i explice 
țăranului ce trebuie să facă pentru a deveni 

european, pe-acolo pe la Parlamentul Europei 
(PE) lucrurile încep să pută. Atât de tare, 
încât președinții Parlamentului European au 
votat pentru amânarea prezenței observato
rilor români la ședințele din PE. Astfel că cei 
35 de parlamentari români nu se vor putea 
bucura de un somn dulce prin fotoliile Parla
mentului European decât de anul viitor. Cu 
condiția ca, până atunci, România să nu ia în 
freză clauza de salvgardare.

Inițiativa a aparținut germanilor care nu s- 
au lăsat deloc impresionați de șuvița vântu
rată de Băsescu prin fața lor. Pentru că 
neamțul, riguros precum îl știm, vrea să vadă 
rezultate concrete în lupta cu marii corupți 
din România.

Deva - Dincolo de decla
rația de nevinovăție a direc-

Factura ce dovedește câ DJPC este "amator* de produse scumpe

Spre exemplu, în factura cu 
numărul 3622015, DJPC Hune
doara achiziționează 850 de 
scutece (85x90 cm), la prețul 
incredibil de 165.000 de lei 
bucata. Adică, a plătit din 
bănui public peste 140 de mi
lioane de lei, când prețul 
corect este de cinci ori mai 
mic. De asemenea, există 
informații conform cărora 
cjp^^grmă’ din Județ 
reușește să câștige contractele 
de licitații organizate de

“Scutecele surpriză"

i

Viorica Popescu, director DJPC

DJPC. în acest context, se 
pare Qjyecția Județeană 
pentflPț Copilului
ceva este putred.

O sută de fundații pentru bănățeni

Ci, dacă ne uităm puțin la problemele pe
Ocare le are ministrul Justiției, s-ar putea 

ca prezența parlamentarilor români prin sălile 
Parlamentului European să fie amânată până 
în 2007. în felul acesta, România va fi lipsită 
de posibilitatea de a-și face lobby în Parla
mentul European, fiind obligată să se des
curce cum poate.

■ Inițiativele autori
tăților hunedorene s-au 
materializat în ajutoare^ 
de miliarde de lei.

Deva (A.S.) - Autoritățile 
hunedorene întind o mână de 
ajutor sinistraților din ju
dețele Timiș și Garaș-Se- 
verin. „Cu sprijinul Heidel
berg Cement și Macon, vom 
trimite, la înțelegere cu Pre
fectura Timiș, materiale de

construcții suficiente pentru 
a se construi 100 de fundații 
de case. Vom construi și o 
școală sau un dispensar uman 
acolo unde apa le-a distrus. 
Totodată vom organiza un 
flux de ajutoare și pentru 
Zonele sinistrate din Caraș- 
Severin”, precizează prefectul 
de Hunedoara, Cristian 
Vladu. Și pentru că e „de 
Hunedoara”, Prefectura îi are 
în atenție și pe sinistrații 
noștri. „La Zdrapți, cu aju

torul sponsorilor, Ministeru
lui Muncii și al Consiliului 
județean, vom reconstrui 
locuințele celor două gos
podării distruse de alu
necarea de teren, oferind, în 
plus, familiilor sinistrate, câte 
170 de milioane de lei. Există 
consolidată o sumă de 300 de 
milioane de lei cu care vom 
sprijini comunitățile lovite de 
viitură cum suntkcele de la 
Teliuc și Crișcior”, a mai pre
cizat prefectul.

Petroșani (I.J.) - „Mi- 
nibursa pentru studenți, 
desfășurată ieri la Uni
versitatea Petroșani a 
adus mult mai puțini 
studenți aflați în cău
tarea unui loc de muncă 
decât în anul anterior. 
Aceasta pentru că mulți 
dintre ei nu au venit din 
vacanță”, declară Ha- 
ralambie Vochițoiu, șef 
ALOFM Petroșani.

Garda Financiară... în gardă
■ Garda Financiară a 
efectuat un control 
inopinat la societăți din 
Valea Jiului.

Petroșani (I.J.) - Zeci de 
mii de pachete de țigări și 
peste patru miliarde de lei, la 
atât se cifrează controlul 
inopinat al Gărzii Financia
re la <finalul săptămânii tre
cute pentru depistarea unor 
activități ilicite. Incriminați 
sunt două persoane fizice și 
patru agenți economici din 
Valea Jiului, prinși în fla
grant în timp ce transportau 
țigări netimbrate. „Am 
întocmit procese-verbale de 
constatare conform Legii 571

privind Codul Fiscal, însă 
activitatea noastră nu se 
încheie aici. Cercetările vor 
continua împreună cu Inspec
toratul Județean de Poliție 
Hunedoara și cu Parchetul de 
pe lângă Curtea de Apel Deo
camdată noi am confiscat 
marfa ilicită și am aplicat 
amenzi de un miliard de lei 
fiecărui agent economic, dar 
prejudiciul real adus bugetu
lui de stat este mult mai mare 
și rămâne, să îl stabilim 
împreună cu Direcția de 
Finanțe Publice”, declară Flo
rian Șerban, comisarul-șef al 
Gărzii Financiare Hunedoara. 
Potrivit sursei citate, în fla
grant au mai fost prinși alți 
15 agenți economici.

Puține căsătorii la Deva
Deva (C.P.) - Devenii au 

început să-și programeze deja 
căsătoriile civile. Cu toate 
acestea, numărul celor care 
și-au anunțat intenția de a-și 
întemeia o familie este cu 
mult mai redus decât cel 
înregistrat în 2004, când pe 
parcursul întregului an au

fost oficiate peste 400 de 
căsnicii. în această sâmbătă, 
șapte cupluri vor spune 
„DA!” în fața ofițerului stării 
civile, dar cele mai multe 
nunți vor avea loc în perioa
da lunilor august-septembrie, 
a declarat Melinda Bokoș, șef 
Birou Stare Civilă.

fifnrmniedia.ro


Munbtti. 7 mti 2005

ACASĂANTENA 1

h

a
it.

■ S

0. 
■£

n< 1

Marele premiu al Spa
niei Comentator și re
dactor Victor B jfadu. 
Transmisiune directă

73U Penau petite
Is, (reluare) 

930f««mOn 
ittOONtftoiul

MihrAil 
.rV'niilriti □QniMDr

1030 Uriașul

QHatry
11 uOCteopm 

El xx
1130 homotor Emisiune 

auto
12:15 Magazin ua
1i BS’WlePtoTV 

1330 togeril nopții 
1430 tihter (comedie, SUA, 

131987). Cu: Warren Beat
ty Dustin Hoffman, 
Isabelle Adjah, Charles 

Grodin
16:15 In Ibertete

( j (aventuri. Statele Unite 
ale Ameridi 1996) Cu: 
Jonathan Brandls, Ari
ana Richards, Chris 

Noth, Lea Moreno 
1825 Te razi la

Știrile Pro TV
1835 ȘMe Sparta
1930 Știrile Pro TV. Sport
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430 9595-Tlferațâcaiă 
fed (reluare) 

5:50 SaaauMt
730 GMtoWorid Sport 
830 S?Litf1-0*" 11 

930 Jim Button 
930 Prințesa Sini 

1030 Casa de ptatrl 
1030 Roata da remvl 
1130 Vreau il eu 
1130 îngerul

*

«12
: 1330 Ștfif 

13:15 Vrinți da fiat (aventuri, 
13 SUA, 1994) 

15:15 Pătimite dragoital
T3(comedli romantică, 

India, 1998) Cu: Salman 
Khan, Kajol Aibaaz 
Khan, Anjala Zararl, 
Dharmendre, Vtshal o 
Iubește mult pa sora iui 
Muskan, dar este exa
gerat da posesiv cu ea. 

1840Slptiknâna financiarii.
Prezintă: Gabriela 
Vrânceanu-FIrea 

1930 Observator. Sport.
Mateo
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630 Aultin PtiwaiK Gold- 
îl membar icwredi», SUA, 

2002).
740 Furie șl rațiune (dramă, 
©Canada, 2003).

925 Vedeta la Hollywood: 
John Travolta

9:55 Ozzte (aventuri, Nora 
©ZMlandi, 2001), Cu: 

Spencer Breslin, Joan 
Collins, Ralf Moeller, 
Rachel Hunter. Regia: 
William Tannen 

1125 Simona (dramă, SUA, 
©2002).

11:20 Vidate la Hollywood: 
•n Wearing in 

13:50 Ovlati aproape per*  
©fectii (romintlc, SUA, 

2002).
1535 E la Piaza (aran- 

©turi, SUA, 2003).
1735 Ughloan*  cu opt
0 pl ■ (acțiune, SUA, 

2002).
1931 >. Mfenmcați

H (comedie, SUA, 2002). 
Cu: III' Bow Wow, Mon 
ris Chestnut Jonathan 
Upnlcki, Brenda Song, 
Jesse Plemons.

» 
I

1

3
I 
I 
t

i
i 
»
I 
I
4 
i

Moderatori 
Vraf și Berii 

Baibera. Realizator loan_________________________
* Duma. Transmisiune 
$ directă

S Ml Deaestid (thriller. SUA. 
» 132004).

.'ISOJnmrâulTVR. 
ă MMMx5port
«. (leluaie)
< XB Drecrâo de harti 
? ££ Greve mamei

H (comedie, SUA, 2002). 
Cu: James Keach, 
Ten Matheson, Florence 

Henderson. Regia 
James Keach 
(reluare)
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(acțiune, 

1986). Un avion 

american, cursa Atena- 
am iW York, es 

deturnat de doi teroriști 
palestinieni, este deviat 
spre Beirut Pasagerii m 
mare parte americani, 

sunt ostaticii organiza- 
Jfei revoluționare Noua

^Lume.

XAtraparui 
OfetinriouU

. (acțiune, SUA, 1990). 

Cu: Dolph Lundgren, 

Kevin Page, Brian
- Benben

130 Operațiunea Delta 
taFora (acțiune, SUA, 

J86) (reluare)

AM Ishter (comedie. Statele 
Unite ale Ameridi, 
1987). Cu: Wanren Beat
ty Dustin Hoffman, 
Isabelle Adjani, Charles 

Grodm (reluare) 
GSDhg. nopța

(reluare)

» 
)

i 
s
i
1 
l 
f

»
1

t

» 
1 
1 
t

«

<
<

I

2030 FqM In draft Prii 
Timișoara - UnirarsL 

tatea Craiova (Ura) 

waQOteerrator 
2330 FM apărare (thriller, 

listatele Unite ale 

Ameridi 1993). Detec
tivul Joe Garvey se con
fruntă cu un caz învăluit 

In mister: o balerină 
este înjunghiată pe 
scenă, tn timpul unei 
reprezentații. Ceea ce H 
derutează șl mal mult e 

faptul că victima nu 

opusese nici un fel de 
rezistență. In casa aces

teia, Garvey o întâlnește 
tpe sora acesteia, o fată 
Sde 14 ani. Fetița nu pa
re a fi prea cooperantă. 
Drept urmare, Garvey o 
duce Intr-un orfelinat 
simțind nevoia s-o ia 

protejeze.
045 Observator 
. Xreluare)

t feft Conais hteractiv 

(reluare)

2030 Joey-Episodul Î2 - Jowy 
Q și Intriga

îlj® Arai Powars; Gold- 
rnmbar (comedie, SUA, 
2002). Cu: Mike Myers, 

. Beyonce Knowles, 
Michael Caine, Seth 

Green, Michael York. 
Regia: Jay Roach.

2235P»Ju itemort 
O (acțiune, SUA, 2002).

,, ft» Betty îndrăgostită 
f. (dramă, SUA, 2000). Cu: 

‘Renee Zellweger, Mor

gan Freeman
236 IIrd (horor, SUA
©2003). Cu: Crispin 

Glover, R.LeeErmey 

Confesiunile until 
'Magnt de preferi (dramă, 

'Statele Unite ale 

a Ameridi, 2002). Cu: 
David Krumholz, Tory 
Kitties, Jennifer Morri
son, The Rossi, James 

LeGros. Regia: Ernest 
Dickerson

325 Vedete la HoBywoort 
Denzel Washington
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730 PtKir hoinar 
720 Top Sport 
B30 TeWx»olr< 
B 30 Fintomah Dmtril 
930 Buburuzt |l alto gâze 
930 Steluța pentru Europa 

1030 Unlnnul 
cunoeitedl 

1030 Oela tub orailune.
Conflictul fmra 

generații mereu tn actu
alitate.

1230 Televiziunea, diagoitM
maa

1330 Agenda da olasaro 
Finala unul concur! de 
angajare între doi com
petitori.

1430 Miracole 
1530 Via laoi. Familii pen-

, . tru familii ■ Iubirea con-
itrultstt DACf

1630 Baschet Med din NBA. 
Rezumat (reluare) 

1645 Jurnalul TVR. Știri, 
sport, mateo

1730 fotiral: Med din 

Divizia A
19:0Wecrete străbune 
2<k00 lila României pe 

Broadway

30JCI Antv
2130 Jurnalul TVR. Știri 

sport, meteo
2230 Doctorii
2M0 Fie copilul binecuvântat 

©(thriller, Statele Unite 

ale Americii, 2000). Cu: 

Kim Basinger, Jimmy 
Smith. Premiul Block
buster 2001 pentru cea 
mai bună interpretare 
feminină tn rol secundar 
- Christina Ricci. în 

Ajunul Crădunului, 
Maggie, o femeie prac
tică, asistentă medicală 
la un spital din New 

York, este vizitată de 
sora ei, rebela ina, 
care-i pune In brațe 
copilul nou-riăscut 
Cody. Curând, copilul, 
autist devine pentru 
Maggie cea mal de preț 
comoară.

050 Nemuritoarea

140 Muzica la
- MAXIM

235 Dragul de Raymond
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730 Tradițiile românilor 
(reluare)

730 Whopping 
BlOr rar. Inc.
9:00 Ora nouă 

• României 
BiSBANDOgreflt

1030 Deram animate 
1030 Sport, dietă 

șl o vedetă
1130 Motor 
1130 Viteză 

maximă
1230 Avânturi cu Bob 
1230 Filmul 8

Televtzlunaa. Prezintă 

Eliza Călin 
1330 The Hanuri

3 bucătari
1330 Sarghio (reluare) 
1430 Vino mamă 

al mă razii
1530 Ca vor fetele?

Cu Andreea Ralcu (relu
are)

1630 Schimb da mama 
(reluare)

1830 Foc» 
1930 D Viața la

tO extrem
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MMDGufnms-Unai
Elnardullof. Guinness 

" Books of Records a 

devenit un nume 

obișnuit pe buzele a 
milioane de oameni. 

2130 Pofl în acțiune 
2230 Șantaj (acțiune, Statele 

(©Unite ala Americii, 

.‘*̂ 1986)  Cu: Roy Scheider, 
Ann-Margret John 
Glover. Viața lui Harry 

Mitchell (Roy Scheider) - 
un fabricant din Los 

Angeles care are o 
mașină frumoasă, o 

casă mare și o soție 
care conduce consiliul 

: orașului ■ este dată 

i‘ este cap in momentul 
In care la ușa să apar 
trei necunoscuți care îl 
șantajează.

030 Omul din 

umbră
130 Trădați în rkagoste 

230 Focus 
330 Polțla ta acțiune 

(reluare)

« 
I
i
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*
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530 Foraștirt adevărate 
(reluare)

530 Jam (reluare)
730 Exnvagutti Anatali 

(reluare)
8:15 Ti voi Inviți «llri»fti 
9:15 Mlnduna, 

11:15 Totul ctipreCamlta. 
12:15 îngtecuf nopții. Cu:

CICeiir Evora 
11:15 Răzbunarea. Cu:

Gabrieli Spanie, Joii 
Angal Llamas, Maria 
niter'll DoSUnfl 

14:15 PWa lilbtOci Cu:
□ Mirlina Firali 

1530 Jam 
1730 P tiri adivtrate - 

imlslum cu 
poraști mil dapri 
vlițl, prenntită di 
Lucian Vlzlru 

17:55 VramM da acaâ 
18:10 Luna. Cu: Giby Espino,

0 Christian Mill 
19:15 Ta vol înv*  iâ hib<tl.

‘ I Cu: Danna Garda, 
Migrai Varoni, Cathar
ine Siacoque, Mlchel 

Brown, Jorge Cao, Man 
tin Carpen

UlBTMtowla
i : Numai

ferirea.
2130 Go I cu piper- Cu: 

g Murilo Benlcio, Mariana 
Ximenes, Marcello 

Novaes, Osmar Prado,
Lilia Cabral, Prisdla Fan- t 
tin ;

2330 Extravaganta Anas-

0830 Aorono TV OBtll 
mm 0B:5B Apropo 
vidite 1030 Bitmin ‘ 
Batman 1130 în jurul I 
Dimocrațlt în Elveția 1 
Daicoparâ România 1 
Apropo da... muzică 1 
OdliHa Iul Couitoau 1 
Apropo da... dnama 1 
Teleshopping 11:15 Cal 
frumoși.ani 14:00 Mân 
dreaptă 16:00 Cham 1 
Jandarmul din Saint Tr 
(comedia, Franța, 19664) 
Louli da Funia, Mlchil 
■bru 110 Vliuri imarl 
20:00 B.D. Intri In acț 
(comadla, Rominli, 1S 
22:15 Sub Pământ SRL 2 
între Ral șl Iad 0030 Oi 
0130 Sub Pimânt SRL | 
sarlal 2001, reluare ■ E| 
0230 Intre Ral șl Iad (r)6
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ta, Juan Pablo Raba 
020 Dorința. Cu: Natalia 

El Oreiro, Soledad Silveyra. 
Daniel Fanego, Daniel 
KuznieCka 

1:15 Răzbimarea. Cu: 

0 Gabriela Spanie, Josă
Angel Llamas, Maria 

Helena Doering, Orlan- 
-do Miguel

125 Pwejtiri adevărate. 
Emisiunea care își prop
une să-ți prezinte viața 
așa cum este, bral 
(reluare)

2s(5 GoqdMI cu paw. Cu: 
’ Morifo Benlcio, Mariana 

Ximenes

1
i
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4

11.00-12.00 Emisiune dl 
tlsment: Verde de Paris 
1230-13.00 Emisiune: 
femele de nota 10

EOROSPOR1
920 Sporturi axtrame:

Muezinul YOZ (i) 
1030 MM: Top 24 (r) 
1030 Ofltifeport WATTS 
1130 MM: Un Campl- 

urilor Wnnknnd (r) 
1230 Mbit i>

□nioriior-Madu 
1330 MO Top 24 (r) 
1430 Tarife: Tu te Ir

de la E err n
Semifinale (live)

1730 Odtarc Tini ItelW:
Prologul, (live)

18:15 Arte maniate: Festiv 
ul de la FMa-Oarcy, 

20=15SuRttMneu!Hatsi 

te Japoria (reluare) 
21:15 Barc Gala Intematio 

ah. Urmează a fi 
anunțat (reportaje) 

2330 Pokar. Ocolitul Euro 
pean, te Monte Carte 

f tapa finală (reportaj 
030 Sported adrame: M.

gazinri YOZ (reportaj

-v^'»

/

Bli PRO TV mmm» HBO TVR 2 * PRIMA TV ’ I A(TOWEII
* 730 Univenul crecfinței
P 830 Desene aninate Clubul 
'* {3 Disney

930 AmaM TVR. Sport 
Meteo

9:45 Debut 50 plus 
.1045 Ufița dkre Eiiupa 
1130 Formula 1. Calificări: 

Marele premiu al 
Spaniei. Transmisiune 

dnectă
,1230Viața satului. Prezintă 

Costel Constantin. Jur
nal Tema emisiunii: 
cooperativa agricolă, 

t blestem sau binefacere? 
1330 Agenda âti Comen

tator politic losif Boda.
*1345 Jumai TVR Sport Meteo 

1430 Dfewtz SRL - Supermar
ket de divertisment

' Transmisiune directă.

J4S5 Fonatia 1. Marele pre 

j miu al Spaniei. Transmi
siune directă

1730 Fotbat Med dm Cam- 
> pion tul NMionaL 

transmisiune directă 

1830 Tragerile Loto 6M9 și 
" Noroc

1930 JunaU TVR

c___
i030 Tenur foidoric Impre- 

Ț ună de Sfintele Paști, 
tateaalll-a.

323SMfeutoi91. Realizator 
ă Vlad Enăchescu
2330 JknaM TVR. Sport 
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* 0:15 Săratul vampirului
? (3 (horror, Statele Unite 

ale Ameridi 1989). Cu:
* Nicholas Cage, Maria ' 

Conchita Alonso
s 230 Jwnalul TVR (R) Sport

* Meteo
’ 330 Traveling circular (relu

are)
■ 350 Dezastrul (thriller, 

J j Statele Unite ale 
Americii, 2004). Cu: 

j Bruce Greenwood

?

Meteo
i Garantat 100%. Povești 
despre oameni simpli 
care au refuzat să se 
resemneze și cu 
invitațicfintre marile per
sonalități ale culturii 
române. Invitat Alexan
dru Bălănescu. Modera 

tor Cătălin Ștelănescu.

730 în libertate (reluare)

830 Desene

GJ -râmate: 
rdkemor»

930 Războiul stelelor 

1030Provest
Cu Bogdan
Chirieac

1130 Parte de carte
Realizator Cristian 

Tabără
1230 Profeții despre trecut

Cu Silviu Burcan 
12:50 Știrile PRO TV 

1330 Bucătăria Iul Radu
Emisune pentre 

pasionați: de 

gastronomie, 
dar și de descoperiri tur
istice

1430 Apropo TV 
1530 Nebuni de legat (come- 

13 die, SUA, 1980) Cu:

Gene Wilder, Richard
Pryor, JoBeth Williams

1730 întâlnire cu surprize

S (comedie romantică, 

SUA, 1987) Cu: Bruce 
Willis, Kim Basinger 

18:55 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTV 

*

2030 Vacanța Mare

2145 Băieți buni. Cu: Dragoș 
M Bucur, Cabrai, Florin 

Călinescu, Ștefan Bănică 

■ Jr., Anne-Marie 
Paraschivescu, Cosmina 

Păsărin
2245 Cobra (acțiune, SUA, 
„H 1986). Cu: Silvester Stal

lone, Brigitte Nielsen, 
Reni Santon. Silvester 
Stallone, celebrul inter
pet al lui Rambo, joacă 

în acest film de super- 
acțiune alături de soția 

sa de atunci, 
seducătoarea blondă 
Brigitte Nielsen

045 Satelitul corupției (SF, 
S3 Statele Unite ale 

Americii, 1981) Cu: 
Sean Connery, Peter 
Boyle, Kika Markham, 
Clarke Peters. Un om al 
legii de pe un satelit 
al planetei Jupiter, 
descoperă o modalitate 
ilegală a conducerii 
Companiei.

J

J

?

i

730 îngerul păzitor 

830 Mkterwe cMfcaț» 

930 Desene animate: 101 
El daknațienl. Pongo, 

Perdita și cei 15 cățeluși 
ai lor trăiesc la ferma 

soților Dearly, Roger și 

Anita.
1030 Iron WAI (aventuri, 

HSUA 1994) Cu: Kevin 

Spacey, MacKenzie As- 
tin, David Ogden Stiers, 
August Schellenberg, 
Brian Cox. Viitorul lui 
Will Stoneman pare pro
mițător, dar moartea 
tatălui său îi schimbă cu 

totul cursul.
1230 WRC -Etapa Itafia 

13:00 Știri
13:15 Misiunea casa 
14:00 Dispariții Cu: Charlton 

0 Heston, Richard
Boone, Rosemary 
Forsyth, Maurice Evans, 
Guy Stockwell James 

Farentino
1530 Duminica In familie Cu: 

Mihaela Rădulescu 

1840 7 zile Cu: Vlad Petreanu 
1930 Observator

2Q30 Folclorul contraatacă 

Emisiune de divertis

ment.
2130 Diverts Pentre a scăpa 

de corvoada menajului, 
Natașa lansează zvonul 
că este însărcinată. Vla- 
hopol susține că nu el 
este tatălc copilului, așa 
că Felix face o ședință 

la care îi invită pe toți 
posibilii tați.

2230 Observator 
23:15 Recuisui etapei

130 Dependență (thriller, 
5^ Statele Unite ale 

Americii,, 1999) Kate, 
sociopat de profesie, o 

dată ajunsă în Los 
Angeles pornește în 
căutarea vechii sale pri
etene Sara, implicându- 
se într-un joc malițios al 
manipulării, crimei și al 
seducției. Dar 
aceasta nu este singură, 
fiindcă Zoey, complicele 

ei, va fi tot timpul alături 

de ea.

f 7S5 Pe platourile de fil

mare. Episodul 18 

&30 Dragoste nebună 

H (comedie, SUA, 2003).
Cu: Laura Harting 

10:10 Joey. Episodul 12 - Joey
și intriga

10:35 Banda Olsen șl submar-
13 inul (aventuri, Norvegia, 

2003). Cu: Lars Berteig 

Andersen

8

£

5

î
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‘12:10 O altă joacă de-aspi- 
Q onll (aventuri, SUA, 

2002). Cu: Antonio Ban
deras, Caria Gugino 

13:50 Cinema, cin cine
ma. Episodul 19

14:20 Păzindo pe Tess 

(comedie, SUA, 1994). 
Cu: Shirley Maclaine, 
Nicolas Cage

16:00 Hansel șl Gretel (aven- 
H tun, SUA, 2002). Cu: 

Jacob Smith
17:30 Vedete la Hollywood. 

Episodul 7 - Robert De 

Niro
1830 Orele (dramă, SUA, 

2002). Cu: Nicole Kid
man, Julianne Moore, 
Meryl Streep

I

20:00 Copoi de Hollywood

O (acțiune, SUA 2003). 
Cu: Harrison Ford, Josh 

Hartnett, Bruce Green
wood, Lena Olin, Martin 

Landau. Regia: Ron 
Shelton. Avem și aici 
echipa de detectivi, cu 
unul mai în vârstă (Har
rison Ford) și unul mai 
tinerel și mai credul 
(Josh Hartnett).

22:00 Talismanul viselor
Ș (thriller, SUA, 2003). Cu: 

Morgan Freeman, 
Thomas Jane, Jason 

Lee, Damian Lewis, Tom 
Sizemore. Regia: 
Lawrence Kasdan 

0:15 Sub Pământ

0 S.R.L Episodul 50: 
Adăpostul

135 Jocurile Lunei (dramă, 
H-Spania, 2001).

Cu: Ana Torent 
Carlos Caniowski, 
Ernesto Alterio, Manuel 
San Martin. Regia: 
Monica Laguna

730 Miracole (reluare)
830 Teleshopping
830 Medalion fwdoric
930 Ferma. Nu aveți loc la 

oraș? încercați la țarăl 

Emisiune pentru actuali 
și viitori tineri fermieri. 
Sfaturi practice.

1030 Pescar hoinar 
1030 Arca Iul Noe 

1130 H... ora prichindeilor 

12:00 Două roți
1230 Magazin IT
1330 Atenție, se cântă 

1430 Casa mea Emisiune de
Angela Avram

14:30 Poftă bunăl 
l3(Am)lia,1999)

15:00 Piersic Show Cu Florin
Piersic

16:00 Lois și Clark - noile 

El aventuri ale Iul Super

man
16:45 Jurnalul TVR 

17:00 Verdict Crimă

18:00 Farmece
19:00 Mistere ale medianei.

O Această serie de do
cumentare ne poartă 
prin lumea misterioasă a 
corpului uman

î

2ft00 Alias

2030 COOLmea distracției 
2130 Jurnalul TVR 

2230 Lege și ordine 

22:50 Ultimul dans (dramă, 

q SUA, 1996) Cu: Sharon 
Stone, Rob Morrow, 
Randy Quaid, Peter Gal
lagher.

035 Remix - Rock Forum.
Balade pop-rock, ediție 
specială filmată în con
cert la Clubul Arhitec
turii cu 112 (Reghin) și 
DRIMM (București).

130 Fie copilul binecuvân- 
I a tatl (dramă, Statele 
“ Unite ale Americii, 

2000) (reluare)
3:15 Zilele României pe

Broadway (reluare)
445 Doctorii

(reluare)
530 Express TV. Emisiune

- informativă preluată de 
la Teleradio Moldova 

(reluare) .
630 Medalion folcloric 

(reluare)

f-
730 Minister
730 Teleshopping
830 Adventure Inc
930 Tradițiile 

românilor
930 Tlbanu pescuiește și 

vânează 

1030 www.primatv 
1030PuzzelT

CfTheea
11:00 Casa noastră /ANDO- 

g rafia zilei
1130 Teleshopping 

1230 Aventuri
0cuBob

1230 Orizonturi 

europene
1330 Essenze 
1330 Academia 

mămicilor
1430 Pet Show 

1430 Lwintza 

prezintă
1530 Copiii spun lucruri 

trăsnite Cu: 
Virgil lanțu

1630 Cronica 

cărctroișilor 
(reluare)

18:00 Focus 
1830 Capital TV

i

IMO Eurotombola Cu: 

Romică Jociu, Cornel 
Palade și Cristina Rus 

2130 Schimb de mame 

2330 Prețui trupului (thriller,
Statele Unite ale 
Americii,, 1993) Cu: 
Madonna, Michael For

est Joe Mantegna. 
Regia: Uli Edel. Dacă 

dragostea doare, atunci 
sexul ucide? Prețul 
trupului, un thriller In 

genul lui Instinct primar, 
dă un răspuns neaștep
tat acestei întrebări 
și un nou sens noțiunii 
de thriller erotic. Pe 

lângă picanteria subiec
tului, succesul său la» 

public a fost asigurat și 
de prezența Madonnei 
in capul de afiș al distri
buției. Regina muzicii 
pop o interpretează pe 

Rebecca Carison, o 
adevărată bombă 
sexuală

130 Focus (reluare)

•.ă

g.

•3

Și

¥

730 Club 700
8:15 Te voi învăța să iubești 
j (reluare)

9:15 Mlnduna. Cu: Kate del
H Castillo, Guy Ecker

1130 Numai Iubii l Cu:
Corina Dănilă, Alexan
dru Papadopol, Oana 

Zăvoranu
12:00 Acasă In bucătărie cu 

Cristina Goran
13:00 Lori
1430 Corazon latino Show 

de divertismet cu Oana 

Zăvoranu.
1725 Vremea de Acasă
1730 Poyeștiri adevărate.

Emisiunea care își prop
une să-ți prezinte viața 

așa cum este.
18:10 Al șaptelea cer. Cu:

H Stephen Collins, Cather
ine Hicks, Barry Watson, 
David Gallagher 

Jessica Biel, Beverley 
Mitchell

19:15 Tevoi învăța să Iubești, 
g Cu: Danna Garcia, 
. Miguel Varoni, Cather

ine Siacoque, Michel 
Brown

1

■g-

Țfl^lȘTebnovelA mmfineaerf;

g Numai Iubirea. Cig Cori
na Dăpilă, Alexandre 
Papadopol, Oana . 

. ăvoranu 
2130 Eu sunt Sam (dramă,

H Statele Unite ale 

Americii, 2001) Cu: 
Sean Penn, Michelle 
Pfeiffer. Bun, candid, 
onest și sincer, Sam 
lucrează din greu ca 

debarasator într-o cafe
nea Starbucks din Los 
Angeles, având mare 

grijă la aranjatul 
pachețelor de zahăr, 

030 Extravaganta Anasta- 
0sia. Cu: Norids Batista,

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 

Mazzone
130 Dorința. Cu: Natdia 
0 Oreiro, Soledad Sitveyra, 

Daniel Fanego, Daniel 
Kuzniecka

145 Numai Urnea. Cu: Cori- 

0 na Dănilă, Alexandre 
Papadopol

0630 Apropo TV 09:15 Ba 

man 09:55 Apropo de 
vedete 1030 Jandarmului 
Saint Trapez (r) 1155 Aprof 
de... muzică 1230 Visu 

americane 12:55 Aprop 

de...cinema 13:15 Promotr 
1430 B.D. intră in acțiune ( 
1630 Verdict: Crimă 173 

Mărturisirea (dramă, SUZ 

1953). Cu: Montgomery Clif 

Anne Baxter, Kari Malden, Br 
an Aheme 1930 Visuri amei 
icane (s) 2030 închisoare 

(acțiune, SUA, 1995) 223 

Sub pământ SRL (s) 23:1! 
Intre Raid și Iad (s) 00:1! 
Închisoarea (acțiune, SUA 

1995). Cu: David Bradley (r 
01:45 Sub pământ s.r.l. (s, r 
0245 Intre Rai și lad (s, r)

11.00-12.00 Emisiune de fol 
dor ” La izvor de cânt și dor' 

12.00-13.00 Emisiune: Sta 

rea de fapt (reluare)

EUROSPORT

4
£

930 Aventrn: Cratere In 

natul (reluare) 
1030 Tenis: Turneul feminin

<fe la Berth Germania 
1130 CWism: Turul Italiei.

Prologul (reluare) 
12:00 GP2: Cusa de la

Barcelona Spania. 
1230 GP2: Cursa de la

Barcelona, Spania
(live) 

13305q>erbike: CM, la
Monza, Italia, (live) 

1430 Siț trike:
Campionatul Mondial 
la N , Ralia (live) 

1530 Tenis:
feminin de la Berlin,
Germania. Finala (Hve) 

1630 Cidism: Turei ha 

18:15 Fotbal: CE de juniori
U-17, h Italia.
Anglia - italia (l) 

2tt00 Onwsport WATTS (r) 
2030 Sporturi cu contact

Fight Club. 
2230 Spoituri cu contact 
2330Ppker.

http://www.primatv


• Nou in lumea Google. Google a lansat o 
tehnologie dezvoltată cu scopul accelerării 
încărcării paginilor web. Versiunea beta a 
programului Web Accelerator a fost prezen
tată pe site-ul Google Labs. Utilitarul trebuie 
descărcat în computer și se va folosi de 
rețeaua globală. (C.P.)

• Măsuratul oilor. Păstrată ca tradiție din 
timpuri prefeudale, la stânile din comuna 
Lelese se sărbătorește de sute de ani 
„Măsuratul oilor". Anul acesta, măsuratul se 
va face duminică, de la ora 12, după ce în 
prealabil-s-a făcut roscolul oilor. în 
competiție s-au înscris toți ciobanii din zonă 
și oile cu ugerele goale. (IJ.)

Un proiect din 500
Lupeni (I.J.) - Bursa de idei cu tema „Va

lori românești”, din cadrul proiectului 
„Europa Ia .liceu” s-a închis. Din cele 511 
proiecte și 2500 de elevi de liceu partici
pant, 34 au fost concepute de liceeni hune- 
doreni. „O noutate a concursului „Europa 
la liceu” din acest an o reprezintă sistemul 
de calificare pentru finala națională. 
Proiectele au trecut printr-o selecție pre
liminară, realizată de 8 jurii regionale. La 
noi, training-ul a fost organizat de Asociația 
Coriolan Deva și UDTM Lupeni, în partene- 
riat cu CJOT Hunedoara, Fundația Noi Ori
zonturi și Centrul Studențesc și de Tineret 
- CEST. Parteneri In derularea proiectului 
am avut Prefectura și ISJ Hunedoara. Ca
lificat în faza națională a rămas un singur 
proiect, „Green Peace”, al echipei „Forest 
Saver” de la Liceul Teoretic Lupeni, declară 
Lorincz Szell, președintele CJOT.

-capacitate și 
^bacalaureatului. 
La finele lunii 
trecute s-au

Casă cu chirie sau proprietari

MculDrlIfamiliilor norveg] teciFe Bl
au pierdut rudele In timpul tsunami-ului 
care a afectat Thailanda s-au aflat în aces
te zile în zonă. S-au ținutmomentede
reculegere în amintirea celor dispăruți.

(Foto: EPA)
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■ Majoritatea 
românilor are un simț 
dezvoltat înprivința 
proprietății imobiliare.

Clasa Păs__________________
ctera.pastlnfonwMdia.ro

Deva - Un studiu recent 
demonstrează că circa 97% 
dintre români dețin acte de 
proprietate asupra casei în 
care locuiesc. Aceasta în 
vreme ce locuitorii țărilor 
occidentale trăiesc până la 
bătrânețe în case luate cu 
chirie, deci fără a avea o 
locuință in proprietate per
sonală. Statistica arată că 
doar 40% din populația UE 
are propria casă.
Proprietatea la români

înainte de 1989 indiferent 
de statutul social pe care îl 
aveai, statul îți dădea casă. 
Totul era-o chestiune simplă.

Românii preferă să aibă propria casă (Foto: Traian Mânu)

lași. Puțini erau cei care îșiDepuneai cereri la serviciu 
sau te ducăăf în audtență la 
mai-marii partidului și în 
scurt timp problema locuinței 

. era rezolvată. După Revoluție, 
tuturor celor care locuiau 
intr-o casă dată de stat li s-a 
permis legal să-și cumpere 
locuința. Și mai toate au fost 
vândute! Ani la rândul însă 
fondul locativ a rămas ace-

Somație pentru „Astoria"

Mesagerii iubirii
Deva (I.J.) - Reuniți într-un fantastic cor, 

„Mesagerii iubirii”, elevii școlilor din 
Lupeni vor concerta duminică, la Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” din Deva. 
„Prin efortul, talentul și frumusețea lor, 
copiii vor să sensibilizeze inimile creștinilor 
deveni, care să doneze sume pentru crearea 
unui spațiu destinat lor - un centru de zi 
în Lupeni”, precizează Natalia Paraschives- 
cu, președinta Fundației „Altair” Lupeni.

• ■ z--.. ■■■; .- ■ ■ -•

Deva (I.J.) - Disconfortul 
produs de depozitarea necon
trolată a diferitelor tipuri de 
deșeuri în incinta fostului 
Restaurant „Astoria” din 
Deva a intrat încă de la 
primele sesizări ale CUVÂN
TULUI LIBER în atenția co
misarilor Gărzii de Mediu 
Hunedoara. „Este clar, decla-

Comisar-șef Marius Dobra

ră Marius Dobra, comisar-șef, 
în incinta fostului restaurant 
„Astoria” nu se desfășoară 
nici un fel de activitate. 
Clădirea nu este păzită și nu 
s-au constatat depozitări 
necontrolate de deșeuri mena
jere și moloz.

Am identificat două per
soane din municipiul Deva 
care sunt proprietarii incin
tei și faptul că terenul apar
ține Primăriei Deva.

Ca urmare, Primăria, ca 
proprietar, a somat pe> cei doi 
patroni care gestionează spa
țiul să igienizeze spațiile până 
la 9 mai 2005. Imediat după 
expirarea acestui termen, 
Primăria și reprezentanții 
Comisariatului Județean Hu
nedoara al Gărzii Naționale 
de Mediu vor verifica cele 
impuse în somație”.

11. DECEBAL 155 +3,33

Societatea Preț ■ Variație

1. SNPPETROM oprit
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 12100 0
3. TLV 8000 0
4. BRD 46.200 -0,65
5. IMPACT 6200 -2,36
6. AZOMUREȘ 2» +4,98
7. ANTIBIOTICE IAȘI 7050 +6,82
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
917 +2,57 ■

9. HABER 4500 0
10. BCCARPATICA 5150 0

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

o îmbătrânire prematură i 
poate chiar scurta plăcerea d 
a te bucura de locuința cun 
părată. Trebuie amintit fapti 
că mulți dintre actualii prt 
prietari de case și-au văzut î 
„buzunar” actele locuințe 
după 1990, când au avut pos 
bilitatea să-și cumpere avar 
tajos casa pe care i-o dădus 
statul.
Schimbarea mentalități

Potrivit profesorului d 
gestiune imobiliară Artur Si
vestri, este important c 
românul să-și schimbe mer
talitatea, conform căreia „tre 

put Său' permite începerea bule să am casă mea”. „N
lucrărilor pentru .construcția 
unei case. Apoi, a venit vre
mea ANL.

A urmat cea a creditelor 
imobiliare. Pe de altă parte 
însă, a te înhăma în ziua de 
astăzi să-ți cumperi o casă 
proprietate personală este un 
adevărat calvar, care duce la

este esențial să avem propr 
etate, ci să locuim bine, î: 
condiții corespunzătoare”, 
precizat expertul imobilîa 
Silvestri, subliniind totodat 
faptul că „mitul proprietăți 
imobiliare trebuie spart 
dată pentru totdeauna, fiim 
păgubos și nepractic”.

Sărbătorind Ziua Europei
Brad (I.J.) - Sărbătorită 

în fiecare an pe data de 9 
Vnai în toate țările UE, Ziua 
Europei e considerată 
punctul de pornire al con
strucției europene. învă
țătorii Simona Mariș, Ele
na și Ionel Coza, de la 
Școala Generală „Mircea 
Sântimbreanu” Brad, au 
sărbătorit evenimentul îm
preună cu elevii, la

sfârșitul săptămânii, la 
Casa Memorială „Crișan” 
și la Panteonul Moților de 
la Țebea. „Le-am vorbit 
elevilor despre faptul că pe 
9 mai 1950, ministrul de 
externe al Franței, Robert 
Schuman, marca un mo
ment istoric, prezentând 
ideea unei comunități de 
interese pașnice”, pre
cizează Elena Coza.

Ziua Europei - 9 Mai - va fi sărbătorită și la Brad

A ti 4 >-,-4

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 7 mai 2005
Valută euro
BNR 36.191 (3,6191)

dolar
27.946 (2,7946)

liră sterlină
53.031 (5,3031)

Cursul valutar practicat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

0 V ■ C V C V. ■ ■
BancPost 35.900 (3,5900) 36.500 (3,6500) 27.700 (2,7000) 28.300 (2,8300) 52.600 (5,2600) 53.700 (5,3700)
BRD 35.700 (3,5700) 36.600 (3,6600) 27.480 (2,7480) 28.350 (2,8350) 52.060 (5,2060) 53.810 (5,3810) ’
Banca Transilv. 35.980 (3,5980) 36.480 (3,6480) 27.805 (2,7805) 28.305’ (2,8305) 52.822 (5,2822) 53.597 (5,3597)
Raiffeisen Bank 35.800 (3,5800) 36.500 (3,6500) • 27.600 (2,7600) 28.400 (2,8400) 52.500 (5,2500) 53.700 (5,3700)

i Cursul valutar practicat de casete de scUrni valutar din Devâ
Star Exchanqe 35.850(3,5850) 36.100(3,6100) 27.700 (2,7700) 28.000 (2,8000) 51.000 (5,1000) 53.000 (5,3000)
Herdan-Exchange 35.900 (3,5900) 36.100 (3,6100) 27.750 (2,7500) 27.950 (2,7950)
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imobiliara

>tnes.«.L

(21857)

Hunedoara, str. I. Creanga, nr. t, ap. 2 
Tel 712Mi, #722/420.335,0741/130.43#

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

Deva. str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

comisionare 
flexibilă

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cel mai scurt timp!

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MIMASON

vă așteaptă în Deva la adresele; 
Aleea Salcâmilor, bl.
31, ap. 31, parter, tel. 

230324 și b-dul I.
Maniu, bl. L2, parter, 1

tel. 206003. * 5»

• AGENȚIE IMOBILIARĂ 
Intermediază

VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - 
SCHIMBURI - ÎNCHIRIERI

Program zilnic: 9 -19 • sâmbăta: 9 -13

Agenția Imobiliară
Deva, I.L. Caragiale, w.20 (In spate la'U.M. Pompieri)

< 223400 
<4 0723/020207

_jg 0741/180414

’------——-----------—■

^Motto’s

iMĂ cuiipajW

* CASĂ Bl «MANF 
■t ANTraffrÂȚI'CINMCNAȚîE

1*M. H-da iff V-Uta & I, \ rurtr 
M* i vi

• consultanța imobiliară și asistența juridică 

gratuită

• publicitatea diversă și gratuită

• baza de date complexe1 și permanent actua
lizată, ce poate fi consultata zilnic gratuit

• consultanță privind programele de credite 

imobiliare și ipotecare

H «KL, vine în întâmpinarea 

t-'B clienfilor săi cu servicii diverse în 

' : J domeniul imobiliar. Deși funcțio-
nează pe piața imobikara doar din 

ianuarie 2003, agenția sta remarcat prin seriozitate, 
competența și promptitudine in relațiile cu lăți dienții. 

îe* ru care vor soluita serviciile agenției vor înțelege 
âvjtaaieh ise care k conferă s olaborar cu agenția

** rM#SM-CMMkMr*m&

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul”, etaj. 1, 

In spatele Pieței Centrale.
Tgl. 235208, 

0724/620358,0721/744514.

MMHki::

VÂNZĂRI
CI MPĂRĂRl
ÎNCHIRIERI

CASA DE VIS
AGENȚIE IMOBILIARĂ

Agenția imobiliară

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PROFIL EXPERT

AGENȚIA 

IMOBILIARĂ

Deva, B-dui i.Mamu. bl. LI. pane». Tel. 234401

Garant Consulting
11 ani de experiență

isww.garant ci»sdbng.d<

iMOB INVESTMENTS S.R.L
VA, < .ACI 'fEA ÎPH FARTER, CAMERA ' 

tel. 229977; 0722/229977.
Numărul tace totul!
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■ CIF trebuie să învin
gă „lidera" turului în 
play-off pentru a rămâ
ne în cărți pentru titlu.

/

• Crosul Pro Europa. Peste 800 de elevi 
de la școlile și liceele din Deva vor participa, 
luni, 9 mai, la Crosul Pro Europa. întrecerea 
se va desfășura pe traseul tradițional din 
centrul municipiului și este organizată de 
Direcția pentru Sport a Județului în colabo
rare cu Inspectoratul Școlar. (C.M.)

• Bute din nou în ring. Lucian Bute, 
câștigător al centurii NABA la categoria 
supermijlocie, își va apăra titlul în fața ameri
canului Jose Spearman, în cadrul unei gale 
care va avea loc, pe 3 iunie, la Montreal. 
Bute ar fi trebuit să îl întâlnească pe Spear
man, în cadrul galei ce a avut loc pe 21 
aprilie, la Galați. (C.M.)

a 20-a, 7-8 mai 2005

Adrian Lina - centru, Sergiu 

Perța și Adrian Popa (toți Lupeni) -. asistenți. Observator 

tru. Cristian Măluțan și Marius Necșulescu (toți Deva) - 
asistenți, ®iservaofTfeeriu Wfctor SmrsX___________

fWWIW ' țw Wnwwv Daniel Marinescu - cen

tru, Cristinel Paseri șt Florth MMa (toți Hunedoara) - «sfe-

Alexandru

ClPRIAN MARINUț

ciprian.marinut^informmediaj-0

Deva - Elevii Iui Virgil 
Stoica joacă, duminică, de la 
ora 13.30, în deplasare cu ACS 
3 București, având ca obiec
tiv victoria. Misiunea devcni- 
lor e dificilă, întrucât gazdele 
sunt echipa revelație a play- 
off-ului, ocupând locul I, cu 10 
puncte la egalitate cu AS O- 
dorheiu, într-un clasament 
neoficial al primelor cinci eta

I

- centru, Martas Konicika și GaVrH îânișaș (toți Btarașani).

idru- ewi' 
tril, Constantin lordache $ Adrian fttâți Sibe
ria) - asistenți. Observator - Adrian Radu Minerul 
Uricani - stă. *

pe din play-off. Mai mult, în 
meciul tur de la Deva, ACS3 
a condus cu 4-2, CIP egalând 
cu noroc în ultimul minut, 
iar în etapa anterioară adver
sarii devenilor au spulberat 
FC Bodu, campioana națio- 
nală/j«cor 7-1.
Orice e posibil

După scurta vacanță de 
Paște, devenii s-au reunit 
marți și au avut câte două 
antrenamente pe zi. Trei din
tre acestea s-au desfășurat în 
sala Colegiului Tehnic din 
Simeria care are parchetul 
aserrfănător cu cea în care se 
va disputa partida. A existat 
un singur jucător eu proble
me medicale, Molomfălean 
purtând o fașă ghipsată din 
cauza accidentării mai vechi 
de la gleznă și reluându-și

Molomfălean (la minge) a marcat golul egalizator din partida tur

antrenamentele abia joi. „Va 
fi un meci greu, dar orice e 
posibil. ACS3 joacă ceva simi
lar cu FM Constanța pe care 
am învins-o etapa trecută. Se

apără grupat, nu iese la joc și 
caută să speculeze erorile. 
Am dovedit că avem atuuri 
pentru a câștiga în fața unui 
astfel de adversar, astfel că

nu rămâne decât ca băieții să 
repete jocul de pe litoral, fiind 
disciplinați și eficienți pe con
traatac”, afirma Virgil Stoica, 
antrenorul devenilor.

*

Divizionara C, Inter Petrila, 
fără antrenor principal

HHk (C.M.) - WSrius tkxîescu'a demi
sionat din funcția de antrenor principal al 
divizionarei C, Inter Petrila. Până Ia finele 
campionatului conducerea tehnică a echipei 
din Valea Jiului va fi asigurată de Teluș 
Frigescu, cel care a mai antrenat echipa și 
în alte sezoane. Inter Petrila este la un pas 
de cea de-a treia retrogradare consecutivă, 
șansele de salvare fiind aproape nule, 
întrucât cu șase etape înainte de finalul

jfic întrecerii ocupă penultimul loc. în cazul 
unor alte rezultate negative conducerea EM
Petrila își va retrage sprijinul financiar.

“ 1 " ■ ■ - ------------ ------------------ — .......... ' . ....................... ............ ..

Firmă internațională de pariuri 
sportive angajează operator pariuri 
sportive, operator rulete și sloturi, 
barman și ospătari (fete/băieți).

Condiții de muncă: stil occidental. 
Informații la telefoanele:

0723/51 1.554; 0254/23331 1.
C.V.-urile se vor aduce la Agenția 

Imobiliară CASA DOMI (Deva, 1 
Decembrie).

*

Deva (C.M,) - Programul etapei a 6-a, 8-9 mai: Energoconstrucția Craio
va - FG Bodu București; ACS 3 București - FC CIP Deva; Futsal M. Con

stanța - AS Odorheiu Secuiesc.
Cig&âfnerti

La startul în play-off echipele au plecat cu următorul punctaj: FC Bodu - 

6 puncte; FC CIP - 5 puncte; AS Odorheiu - 4 puncte; FM Constanța - 3 

puncte; ACS 3 București. - 2p; En^rgoconstrucția Craiova - 1 p

1. Odorheiu 5 3 1 1 18-10 14 (+1)

2. FC CIP 5 2 2 1 21-19 13 (-1)

3. ACS 3 5 3 1 1 23-16 12 (+4)

4. FC Bodu 5 1 1 3 13-19 10 (-5)

5. Constanța 5 2 1 2 11-17 10 (*1)

6. Enerqo 5 . 1 0 '' 4 14-19 4 . (-3)

Război Hunedoara - Bihor
■ Divizionarele B hune- 
dorerte joacă împotriva 
echipelor similare din 
județul Bihor.

Deva (C.M.) - Jiul Petro
șani și CS Deva vor întâlni, 
în etapa de azi, în deplasare, 
formațiile Liberty Salonta și 
FC Bihor, având ■ obiective 
diferite.
Fără pași greșiți f

Marin Tudorache, antreno
rul liderei B3, a declarat că 
victoria în partida cu Liber
ty este obligatorie, la fel ca în 
toate jocurile rămase până la 
finalul sezonului. „Am discu-

etapa 1:
FC CIP - ACS 3 București 4-4 
Etapa ?: ■■■■■——

T-

FC Bodu - FC OP •’ 6-6;
ACS3 - AS Odorheiu 4-3 
etapa 3: ~~

FC CIP - Energo Gaiova 3-1;

RvKrța-ACS București 4-2

■

Enei
Etapa b:

FM Constanța - FC GP 1-6;

ACS 3-FC Bodu .....7-1

POH 
eoni 
moța. Dacă Jiul nu concepe 
alt rezultat în afara victoriei, 
CS Deva, la care antrenorul 
Gabor este suspendat, va juca 
contra celor de Ia FC Bihor 
cu obiectivul de a-și vinde cât 
mai scump pielea.

'Sorin GdfiiSjJ -1 centru, Florin Cibian și Alin Saraol (toți Deva) 

rsls nțLpbșervațor - Pfirel Țîrsa (Hunedoara).__________________

Adrian Lina - centru. Sergiu Perța și Adrian Baga Bați Lupeni) - as'ls 

tenii: Qhieaator - Marian Dina (Deva).
l&ânuui s-nșcKi. -

Adrian Cotea (Simeria) - centru, Florentin Văcaru și Victor Gojocari 

(ambii Hunedoara)..- asistenți. Observator - Scrin Popa (Deva).

tat cu jucătorii și ne-am pro
pus să nu facem nici un pas 
greșit, întrucât orice eroare 
ne poate costa promovarea”, 
afirma tehnicianul. Finan
țatorul alb-negrilor a precizat 
că adversare Jinlnlsunt
supermotivate. „Nft ne serag- 
jează acest aspect, însă noi nu 
am motiva niciodată finan
ciar o formație care joacă îm- 

va principalei noastre 
^candidate”, preciza Si-

Junior corvinist, căpitan la națională
■ Alexandru lacob a 
condus echipa de ju
niori a României la.un 
turneu internațional.

ClPRIAN MARINUț________________________

dprianjnarimrt^WwRNimdbuo

Hunedoara - Școala de fot
bal a Corvinuluf Hunedoara 
continuă să șe remarce prin 
scoaterea la rampă a talente
lor, deși echipa de seniori tra
versează cea mai proastă pe

rioadă din istorie, după ce a 
fost exclusă din Divizia B, din 
cauza datoriilor.
Medalie de bronz

Juniorul clubului Corvinul, 
Alexandru lacob, fiul fostului 
președinte Virgil lacob, a fost 
căpitanul echipei naționale de 
juniori 16 ani a României, la 
turneul „Europa Unită”’, des
fășurat la finalul lunii aprilie 
în Austria și Italia: Naționala 
României a avut un parcurs 
foarte bun, ocupând în final

locul trei, iar lacob, care evo
luează fundaș central, a fost 
ales printre cei mai promi
țători fotbaliști ai turneului. 
Tricolorii au învins cu 2-1 
Ungaria, cu 3-2 Croația și au 
remizat 2-2 cu Serbia Munte- 
negru. în semifinale, România 
a condus până în minutul 74 
(se joacă 80 de minute) Slove
nia, dar a fost egalată și a 
pierdut Ia penalty-uri. în par
tida pentru locul III, România 
a învins clar, scor 3-0, echipă 
din Serbia Muntenegru.

Reducere
Pret/ziar pentru abonament lunar

2.269 SGI (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei lei noi)

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

Reducerea de 45% este Valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fetS de prețul zilnic al ziarului.

»■

cr-

Economisește cu abonamentul
Cuvântul liber!

Aboneaza-te acum!

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

Abonamente

i 2 : < 
-! £

Numele

Prenumele

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

I 
I

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0.22 lei noi) J

169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei »oi) I

319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0.20 lei noi) J.
599.000 lei (59,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 tei-Mi) { >
_______ ______ __ _____________  ____ ___________ L «

O
2

Daniel Marinescu - centru. Ramses Stanca și Dan Colesniuc (toți Deva]

Alexandru lacob

mo

. ' \ ' a

Adresa la care doresc să primesc abonamenta}:
.>Ț.rA:■ -■

Strada '

Nr. Bl..

Localitatea____

Telefon (opțional)
-- ■ , 4-f

Sc. K
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Vând ap. ? camere (03)
• csrtratt Immirt, Balcon kKhls, colet. exte
rioare, baie cu aiftste; faianță partial, Al. Pădi, 
bl. A2, et 2. Tel. 0741/421597.
■ dKsmsadrtl Dan, zonă buni, etaj Interme
diar, balcon mare Închis, centrali termică, 
parchet, 56 mp, gresie, faianță, preț890, milioane 
iei. Tel. 0726/710903.

• âsemaoaMe MMH mare închis, centrală 
termică, zona Bălcescu, etaj intermediar, preț 
negociabili preț 890 milioane lei. Tel. 
0727/84128.
• (toMAostortA deasupra CEC-ului, contorizări, 
2 baiooane, vedere la bulevard, preț 1,1 mid. lei. 
TeL 0740232043.
• dsapamMe mal 2, Gojdu, parchet, centrală 
termică, amenajat deosebit (zona Cuib), preț 
31306 euro. Tel. 0740/015454.
• rtcsnuoatort repartitoare, gaz contorizat 
gresie, faianță, bduL Decebai etaj 6, lingă 
farmacie, preț 1J00 mid. lei, negociabil. Tel. 
217413.
• Dava,ioaâbună balcon, parchet, contorizări 
apă, gaz, preț B0 milioane lei. Tel. 215212.
• pmto, fataață. contorizări, apă. repartitoare, 
zugrăvit recent ocupabil Imediat Deva, Al. 
Romanilor, bl. 9,6 c. 4, ap. 22, preț 490 milioane 
lei Tel. 0726/743877.
• dKoraandato, uNiacMlial, gaz contorizat 
tmbwiătățlri, 2 balcoane, preț 45000 euro sau 13 
mid. lei. Tel. 0721/579308.
• toarte meat Bălcescu, etaj 2, centrală 
termică, fără îmbunătățiri, ocupabil Imediat 
preț 980 milioane lei. Telefoane 234296, 
078(7361782.
• Festa, faianță, contorizări, apă, reaprtitoare, 
zugrăvit recent ocupabil Imediat Deva, Al.' 
Romanilor, bl. 9, sc. 4, ap. 22, preț 490 milioane 
lei.Tei.6Z26/743877.
• otoMpte tafeunâtâlirt, zona Gojdu, preț 850 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/079659,

• "lanț creier Dacia, etai 2, bloc de cărămidă, 
parchet contorizări, preț 650 milioane lei. Tel. 
0726/710903.
■ preta brtnsitu, amenajat gresie, faianță, 
podele laminate, deosebit zonă liniștită, 
ocupabil Imediat preț 20500 euro. Tel. 
0723/335189.
• rent (M, decomandate, parchet contorizări, 
etaj 9/9, preț 700 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/521378

Vând ap. 3 camere (05)
• AL Motitor, bL Al - 5, bloc cărămidă, parchet 
contorizări, liber, preț 720 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/985256.
• drereareid*,  11 mp, parchet gresie, faianță, 
contorizări, balcon închis, modificări, lambriuri, 
preț 36360 euro, ocupabil imediat Tel. 221463, 
072^255784.

• dKsmsadrtB,efaj 2, zonă ultracentrală, 2 băi,

• pndurtter șl distribuitor național pro
duse alimentare angajează agent corner- 
-X lentiu zona Hunedoara. Cerințe: studii 
medii, permis conducere cat B, stagiul 
militar satisfăcut CV la tel/fax 0254/230498 
Sau 0741/249030.

2 balcoane, Centrală termică, parchet 84 mp, 
frumos amenajat vedere la bulevard, preț38300 
euro. Tel. 0726/710903.
• ftacremndata, l Barelei, etaj 3, 2 băi, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 13 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0727/724551.
• te Stareria, centru, decomandate, 2 băi, balcon, 
centrală 80 mp cu sau fără garaj. Tel. 
0726/737953.

Laura Contra 0721 - 513 875
Mijiaela Flore 0721 - 513 871
Gabriela Buzzi 0720 - 400 438
Sorin Flori 0720 - 487 389

cuvw
lOVsil till HH)I II \X 

IIIIXI IMI \R \

Anulează coacunul de 
Kiecție pentru ocuparea 

poetului de director 
general la S.C. APAPROD 

S.A. Deva, publicat in 
data de 06.05,2005, 

urnind ca acesta ei fie 
organizat la o dată ce 
urmează a fi stabilită.

• tanstormat In 2 camere, etaj 2, cartier Dada, 
ocupabil Imediat preț negociabil. Tel. 
0740/210780.

Vând ap. 4 camere (07)
• cantrate tonelcă, garaj sub bloc, zona 
Împăratul Traian, preț negociabil. Tel. 
0740/210780.
• deoomandete, cantate termică, 2 băi, balcon, 
garaj sub bloc, etaj 4, împăratul Traian, preț 2,1 
mid. lei, negociabil. Tel. 0740/210780.
• decomandate, centrală termică multiple 
îmbunătățiri, zonă centrală preț negociabil. Tel. 
0740/210780.
«rttocsmairtate, Deva, zonă ultracentrală etaj 
Intermediar, 2 băi, 3 balcoane, centrală termică 
soperamenajat 100 mp, preț 1,5 mid. lei. Tel. 
0726/710903.
• Dre/a, zona Liliacului, decomandate, etaj inter
mediar, modificat $1 amenajat preț 159 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0720/437889.

Vând case, vile (13)
• cart li Deva, recent renovată zonă ultracen
trală 4 camere, bucătărie spațioasă 2 băi, curte, 
grădină cu gazon și pomi fructiferi. Informații 
zilnic la tei. 229229,0726/972966. Exclus interme
diari.
o cartR+t A Vlaicu, 5 camere, baie, bucătărie, 
garaj, parchet gresie, faianță centrală termică 
preț 80.000 euro. Tel. 0721/521378.
• ouă te Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, bale, garaj, Curte cu pomi fructiferi ți 
gazon, gradină de legume, Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus intermediari,
• cart idtaeantat pretabilă și pentru activități 
comerciale, renovată recent 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva, tel. 0726/972966.
• te Deva, zonă centrală amenajată cu spațiu 
comercial, preț 120.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/335109.
• te Dava, zona Oituz, 3 camere, bucătărie, baie, 
2 holuri, posibilități living, curte și grădină 600 
mp, preț 23 mid. let, negociabil. Tel. 0720/437889.

Cumpăr case, vile (14)
• Deva, 3 - 4 camere, bucătărie și baie amena
jate, g/ădină minimum 500 mp, acces auto, ofer 
80.000 euro. Tel. 0720/437889.

Vând case de vacanță (15)
• conatnicție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995..
• vând cart de vacanță Ormindea, 2 camere, 
bucătărie, hol, curte 1223 mp, preț 380 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/521378.

Vând case la lată f '.7,

• cart 3camere,anexe, curte,grădină- 
2000 mp - posibilitate racordare ia z, In 
comuna Șoimuș, Str. Bohdtului. Preț Infor
mativ 1.250300.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

COOP. CAUCIUCUL 
DEVA 

organizează licitație faza a ll-a, în 
data de 11.05.2005, ora 14.00, 

pentru vânzarea unei hele de 
producție $1 terenul efferent In 

caz de needjudecere, licitație se 
varepetaînflecerezlde 

miercuri, le aceeași oră, până la 
vănzare. Licitația are loc la sediul 

cooperativei din Deva, Str.
Depozitelor nr. 1. Telefon 

0740/218.057.

• cart 2 corpuri, în Zam, 1 corp 2. camere, 
bucătărie, baie, hol, corpul 2 neterminat teren 3 
- 4000 mp, preț 400 milioane Iei, negociabil. Tel. 
0721/521378.
• ta dalia nr. 14 A. informații la tel. 242766 sau 
0723/165414.
• SkM*  Veche, 3 camere mobilate, bucătărie, 
bale (gresie, faiai rt), II occidental, teracotă pe 
gaz. Șopron, terasă wc în curte, 50 ari grădină 
cupomi, 20 ari teren arabil, preț 130300 euro. Tel. 
233789.0721/579308.

Vând garsoniere (19)
• cartiar Dada, parter, parchet laminat gresie, 
faianță apometre. gaz contorizat repartitoare, 
lavabll, ocupabllă imediat preț 550 milioane lei. 
Tel. 0745/356077.
• decomandate, Deva, etaj 1, zonă ultracentrală 
termopan, parchet 40 mp, balcon închis, conto
rizări, sau schimbai apartament 2 camere, zonă 
centrală preț 860 milioane lei. Tel. 0726/710903.
• idtaamonajatt Don, preț 770 milioane lei și 
garsonieră cu îmbunătățiri, preț520 milioane iei. 
Tel. 0726/437889.
• zona Gojdu, 32 mp, și 28 mp zona Policlinica 
Dacia, amenajate în stil occidental. Tel. 
0745/253413,218234

Vând terenuri (21)
■ 24700 mp teren pentru agricultură și 5000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• totavfian 1500 mp, zona Uzo Bafcan, preț 17 
euro mp. Tel. 0745/253413,218234.

• Intravilan Dava. zona DN 7,2500 mp, fs 40 m, 
pretabil pentru construcții civile și industriale, 
preț 19 euro/mp. Tel. 0720/437889.
• Hravâsn In Deva, zonă rezidențială preț 25 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/516463.
• Hravfan, comma Berthelot lângă Primărie, 
87 ari, împrejmuit 5 km de Hațeg, cu pomi fruc
tiferi, se poate parcela. Tel. Tiossi.
• tatavlan, panta construcție casă în Șoimuș, 
pe șoseaua spre Boholt, 1200 mp, fs 12 m, 
facilități gaz, curent la poartă 8 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 0746/029058,220269, după ora 16.
• panta construct!. drumul Archiei. 44 ari, preț 
19 euro/mp. Tel. 0743/143698.

Vând spații comerciale (25)
• In Deva, str; Eminescu, transformat din 
apartament 2 camere, amenajat preț 750 
milioane lei, negociabil. Tel. 0723/335189.

imobile chirii (29)
• caut pentru închiriat apartament sau 
garsonieră mobilată ofer maximum 50 euro. TeL 
0720/743834.

cart panta inebiriat spațiu comercial pe bduL 
Decebai, 22 Decembrie, 1 lecembr Tel. 
0722/258401;
• Mctaiiairte*tateM4camerE  1 centrală-*  
termică gresie senvmobilat zona Miorița preț 
250 euro/Lmă negociabil, pe termen lung. TB 
0740232043.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
contorizări, parchet, bloc cărămidă Gojdu, D. 
Zamfirescu, preț 3.000.000 lei, negociabil. Tel. 
0721/985256.
• eter panta închiriere (pe 3 ■ 4 luni) aparta- 
mirt 2<3rtiere,nentaWI*  Gojdu, etaJ4, balcon, 
contppzărl. Cer MOOJXțOlei/lună TeL0745/

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
utilat, renovat, contorizări, centrul vechi, preț 
150 euro/lună negociabil. Tei. 0721/267912.
• otorstreînchiriere apartament 2 camere, fără 
bucătărie, pentru birou sau depozit, etaj 1, ultra
central Deva. Tel. 222398.
• eter apn închiriere apartament 3 camere 
ultracentral, mobilat, utilai, contorizări, centrală 
termică termen lung, 250 euro/lună Tel. 
0723/656263.

imobile schimb <30)

• adM gmaontart zona Dada, superame- 
najată gaz 2 focuri, cu apartament 2 camere 
neamenajat, etaj 1 sau 2, exclus Micro 15. Tel. 
0744/194602.
• schimb iau vând casă bătrânească Certeju 
de Sus, 2 camerei hol, cămară rotate exterioare, 
parțial mobilată fântână grădină 2500 mp, cu 
garsonieră în Deva, preț 500 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 231289,0727/861357.

Auto romanești (36)
• vând Malli, af 2004, luna 8-a, vopsea meta
lizată 11.000 ta taf >3 ani. TeL 0723/270348.

ftuto străine (37)
• vând Cfatai BX19D, 19K cmc, Diesel, Berlină 
VT 2006, suspensie hidraulică baterie nouă 
închidere electrică cauciucuri sârmă unic 
proprietar, preț 2800 euro. Tel. 0723/656263.
• vând Fort Mondeo Dl Combi, recent adusă din 
Germania, E 3, Jenți aluminiu splțate, culoare gri 
metalizat, af 2001, încălzire scaune, navigație, 
geamuri electrice față - spate, CD, reglai electric 
Fa oglinzi șl scaune, preț 11.000 euro, negodabll. 
Tel 0745/216035
• vând Opel Astra Caravan, argintiu, metalizat, 
af 1995, 1600 cmc, benzină euro 2, trapă 
închidere rentrailzwă airoac i.-adioc^setofin, 
4 tafjhȚBervă <900 euro, negociabil. Tel.

Util i|c, unelte, industri ile șt 
agricole (40)

■ vând compresor nou, 25 I, fabricat în
Germania, preț 43 milioane lei, negociabil. Tel. 
0720/233947.

HOBOS pi IB

• vând cositoare centrifugă pentru tractor mare 
(eventual închiriată), pompă erbicidat 450 litri, 
semănătoare păioase de 15 și 17 rânduri și 
mașină de întors și adunat fânul, merge și la 
tractor de 45 CP. Tel. 0723/378752.
• vând motor de tractor U 650 standard, motor
de tăiat lemne și scândură se leagă la priza 
tractorului, mori de măcinat cereale boabe și 
știuleți Tel. 282779. '

Moto-velo (41)
• vând bldcfetâ pentru copil 3 ■ 5 ani, stare 
foarte bună preț 700.000 lei. Tel. 221431 seara.

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

Piese, accesorii (42)
• vând dferite piese Lada, noi, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax Came, segmenți, pistoane, 
arini fată Darbrize. Tel. 770687.

Mobilier și interioare (47)
• vând bufet sufragerie, cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime de cca 100 ani, stare

’ ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând canapea extensibilă masă sufragerie + 
6 scaune, servantă mobilier hol, ladă încăl
țăminte, cuier, dulap cu o ușă masă sufragerie 
12 persoane, măsuță tv, birou, mochete, mașină 
automatic (Franța), combină frigorifică Elec
trolux, (Suedia). Tel. 218084,0743/211074.
• vând (Map tip bibliotecă cu vitrine și compar
timente pentru haine, preț negociabil; Tel. 
233084,0727/864780.
• Vând Mng furnir palisandru 14 piese, (2 
servante, masă ovală 12 persoane, scaune, 
canapea, bar, fotolii, măsuță), cuier cu ladă 
covor persan 350 x 250, carpete, stare perfectă 
preț negociabil. Tel. 0723/656263.
• vita mart de bucătărie, preț 350.000 lei, 

măsuță pe role din aluminiu + sticla preț800.000 
lei, geamuri și uși balcon, 200.000 lei. Tel. 
0722/161644.225640.
• vând pâM din lemn, stare bună pentru copil, 
preț negociabil. Tel. 217689.

• vând urgent mobilă dormitor compusă din pat 
dublu, 2 saltele Relaxa, 2 noptiere, măsuță tv, 
stare foarte bună preț 6 milioane lei, negociabil. 
Tel. 213483,0720/432448.
• vând vânt fontă stare bună sobă teracotă cu 
uși, arzătoare gaz, dulap furnir nuc 3 uși, 2 
sertare, masă furnir nuc extensibilă Tel, 212605.

Televizoare (48)
• vând tv color Grundig, diagonala 67 cm, 
carcasă plastic, telecomandă txt stare foarte 
bună de funcționare. Tel. 0720/233947.

Audîo--/iCT«?Q. .M’-tone și 
instalații sate!’? '49)

*«^vând anvM video Deck Hitachi, model F 
255 Ecu 11 casete. Tel. 217104.

• societate comentate vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 65 milioane lei, 
650 lei noi, un an garanție, recepționează 
programe românești și 600 străine, cu și 
fără abonament, montarea șl deplasarea 
incluse în preț Informații tei. 0723/481776 
sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând 4Mrtt foto Otymptă'blitz, geantă preț 
12 milioane lei, sau schimb cu Nokla. Tel. 
0722/161644,225640.
• vând Senwung A 800, mic, ușor, polifonic, 
dapetă baterie nouă (garanție un an), din uipla 
- Orange Sau schimb cu Nokla 7210, preț 32 
milioane lei negociabil. Tel. 0722/549531

Calculatoare si accesorii 
(51)

* vând NnMum 133 MHz, monitor digital 14", 
preț 12 milioane lei șl AMD la 1800 MHz, preț 7 
milioane lei (73 milioane inclusiv monitor). Tel. 
0722/161644,225640.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochto de seară model cu corset ♦ voal, 
culoare deschisă mărime reglabilă preț 1 mili
oane lei. Tel. 0742/839993.

Materiale de construcții (53)
• vând tigtt, zona Călan, preț avantaios. Tel. 
213670.

Electrocasnice (56)
• vând Mgldar Arctic mare 23 milioane lei, 
congelator Arctic 23 milioane lei, ambele în 
stare foarte bună Tel. 221431 seara.
• vând aragaz 3 ochlurkșl cuptor; de Satu Mare, 
stare bubă preț 13 mUtoane tel, negociabil. TeL 
xftnmsatm
• cumpfrtartmilsrADauovB 8 F; mortal UV 
6101,12 v i«lru acumutatori 13 Ah. Tel. 2U8S5.
• «M Mglder Arctic mare, 3 milioane tei, și 
congelator S sertve, Artele, 3 ntitteane tel, 
ambele stare foarte bună Tel. 222398
• vând IMI frigorifică, 4 sertare, preț negotertă 
Tal. 233166.

• vând imșM de cusut Ileana, stare bună de 
funcționare, preț negociabil, Tel. 217413.
• vând maaNi de spălat mică din plsstic, stare 
foarte buna, preț 700300 lei. Tel. 221431 seara;'
• vând frigider Zanussl cu congelator, autode- 
congelare, 85 x 55 x 60 cm, vechime 3 ani, fără 
reparații, stare de funcționare șl sspect foarte 
bune, preț negociabil. T 0723/950296

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

?

Decese (75)

Personalul Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara 
este alături de colega lor Adriana Dnnoviej la greaua încer
care pricinuită de decesul soțului ei

NICOLAE DONOVICI
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

Soția Adriana, copiii Cristina și Adrian anunță eu durere 
în suflet decesul celui care a fost sot și tată iubitor

DONOVICI NICOLAE MARIAN
Corpul neînsuflețit este depus la- domiciliul din str. L. 
Blaga, nr. 16, Deva. Înmormântarea are Ioc duminică, 8 mai 
2005, ora 14, la Cimitirul Catolic (lângă Casa mortuară). îl 
rugăm pe Dumnezeu să-i ocrotească sufletul generos și 
pacea veșnică.

• vând ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, bine 
întreținută perfectă stare de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 228204, zilnic.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, mașină de 
spălat mică din plastic, Centrifugă pentru rufe. 
Tel. 221894.
• vând lăzi frigorifice pentru înghețată sau orice 
altă marfă expusă stare foarte bună Tel. 
0788/219324.

Plante și animale, 
ayroalimentare (57)

• vând 1,2 ha lucemă verde în Banpotoc. Tel. 
0727/759834.

• vând stupi preț convenabil. Relații latel. 
0740/477070776667.

• vând famM albine, colectoare de polen și 
centrifugă Tel. 214430.
• vând vacâ fătată bună de lapte, vârsta 6 ani, 
preț 25 milioane lei. Tel. 260416.

Medic imente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat electronic pentru măsurarea 
tensiunii, a pulsului, cu memorie, ceas, fabricație 
germană nou. Tel. 0720/233947.

Altele (61)
• vâna a*  de prună 30 de grade, 40300 
lei/lltru și țuică întoarsă de măr, 60000 lel/Htru. 
Tel. 0742/418317.
• vând U butoaie inox pentru bere, capaclțate 
60 litri flecare, preț 60 euro bucata, negociabil. 
Tel. 0745/096675,218308,212057.

, • Soctotato autorizată vinde șl în 12 rate 
lunare tahografe fabricate în Scoția la 
prețul de numai 1.700000 lei pe lună prețul 
icludi nontaj, verificare șl calll 

Pentru plata pe loc 15590.000 lei. Tel. 
0744/561964,0269/228707.

• vând 2 bazine din fibră de sticlă cu robinet 
capacitate 1000 litri flecare, șl 11 butoaie Inox, 
pentru bere, capacitate 60 litri fiecare, preț 250 
euro bazinul, 60 euro butoiul. Tel. 0745/096675, 
218308, seara.
» vând 2 bazine inox dreptunghiulare, pe Suport 
metalic, 250 x 180 x 70 cm, capacitate 2.000 litri 
fiecare, posibilități Instalație frigorifică pentru 
lichid dknentare, preț 425 euro bucata, nego
ciabil. Tel. 0745/096675,218308 seara
• vând 2 bazine metalice Inox, de 2000 litri 
flecare, dreptunghiulare, 250 x 180 x 70 cm, 
Instalație de răcire pentru pățtrareâ faptetui. 
altor lichide alimentare, 425 euro bucata, nego
ciabil. Telefoane 0745/096675, 212057, 218368, < 
seara.
• «2nd 2 vane Inox dreptunghiulare, capacitate ’ 
1300 litri flecare, șl presă Inox pentru filtrarea - 
lichidelor alimentare, sucuri, vin, preț 320 euro 
vana, 350 euro presa, negociabil. Tel. 
0745/096675,218308, seara.
• vând dentar sucuri Cornelius, cu 5 capete, 
fabricație americană asigurăm consultanță 
pentru instalare, preț 300 euro, negociabil, TeL. 
0745/096575,218308, seara.
• vând presă Inox pentru filtrarea lichidelor 
alimentare (sucuri, vinuri), preț 350 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/096675,218308, seara, 212057.

Pierderi (62)
• iMMumiK Mtauteri sănltate pe ifextMe 
DemtafacotafcSemdără nul.

• plertul cMI asigurări sănătate pe numele 
Mllosav Cornel Doru. se declară nul.
• ptarttt camei asigurări sănătate pe numele 
Râ»Nk»laeriln Tuțtea.mdedate nulă
• |MM|MkMKultseita 151122 pe numele 
Bulteu VăsMe, eliberat de AJVPS Hunedoara,’ 
filiala Hatea Se declară nul.

Citații (63)
• I • o» • lârâtul Mărcuș NIcoIm rte către 
redamanțil Vlad Slmlon șl Vlad Una, te dour nr. 
138/2005 cu termen de judecate la 1U62005, ta 
Judecătoria Brad, având ca obiect uzucapiune.

Familia îndoliată

Licitații (64)
• Asociația Composesoraiă Stejarul Leșnic 
organizează licitație publică în data de 
14.052005, ora 19, la sediul Asociatei din Leșnic, 
nr. 46, pentru vânzare lemn cire formații tel. 
0745/106426.

Apeluri (65)
• SC MU itfoon Exim SRL cu sediul in localitatea 
Hunedoara, Bdul Dacia, nr. 10, bL P3, județul 
Hunedoara, anunță depunerea sofidtârii pentru 
eliberarea autorizației de mediu pentru obiec
tivul „Centru colectare și comerdaRzare deșeuri 
metalice și nemetalice", situat Si localitatea 

. Hunedoara, str. Hășdat, nr. 2.

Matrimoniale (69)
• tfarttangm1,47/185/75 din Deva, cart doamnă 
singură dezinteresată material suplă până în 
W2Z^29^* rU ° rela^e *Jrat^ 5^el‘

licitări servicii (71)
• r» mo wm caut colaboratori serioși cu 
putere de muncă câștig nelimitat premii. Tel. 
222902 0722/375315
• se caută solistă vocală organist, chitarist, '
pentru înființarea unei formații de muzică rttk. 
Deva, tel. 0122/629058; "F?

Prestări servicii (7,"

• aalgv wnoriz&l de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă trans
port asigurat, promptitudine șl seriozitate. Tel. 
218420, W45/O27620,0744/603TO.
• email la cele mai avanfaloașe prețuri 
construcții civile și industriale; instalații 
sanitarei nldroizolațli. Tel. 0726/D76S6.

$

• tonna|to raalcaH prestează servld muzicaltek
de orice tip, la diferite ocazii (nunti, botezur. Y/i 
aniversări, etc). Tel. 0722/842710. ’ -

• organizăm masa festive, nunțLbotezuri, la 
prețuri avanfaloașe. Tel. 0724/42889.
• zugrâvrt, glat, vopsitorle, zidărie,-tencuieli

. Interioare șl exterioare. Tel. h’4i/196S6»

Oferte locuri de muncă (74)

• Imuri U muncă în Portugalia. Pentru relații 
suplimentare trimite plic timbrat la OP 1, CP 2SI, 
•vâ,Tel.21H83.

• octatMotonte de job suplimentarîn timpul 
Rber înting companie româno - germană Aveți 
sare uhtf cariere cu câștiguri financiare 
«osebite. Tel. 8746/0540(8. -

OT tf « atrliiirr d»u ________-
Dwi, Cttdtaa Cvpromta, * î, cum 119.

• «rtâMpW Intre 300 - 500 dolari săptămânal 
taaMfeMltiniftepifctimbrrtaitortreMt 
tiCPl, 99, Slmerfa. Nu vel regreta.

RtVe M f. I i.l n i I» sx
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«AUTATtATV 
orvâ

Din 9 aprilie.

REALITATEA TV DEVA

în sfârșit, veți descoperi

REALITATEA!

— ffttrw In rețea ntto://kh»s<leva.tl<
... îri flecare seara de Ia ora 2*1.30 voteaza 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 
apoi as cu ft-o in DEVA P* 09.3 FM ! —

HIT MUSIC STATION 
DEVA - 89,3 FM

Cititorii Cuvântul liber:Oameni bine informați!Ziarul familiei tale!

NOI SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ!

Tratamente cu substanțe de origine vegetală, 
minerală, animală

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

4

I

SOUffl <*M AMU iMlNtt MMMVMfltil

l

paiinEias

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și:
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit ji 
compensat, Programul “inimi pentru inimi

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

Situau pe b-dul Decebal, bl. K, parter, 
gr afcoreoE^iy» 1h «mptaw

• BupNmante nutritive 
.> produs» naturista * osaturi ® produsa pentru 

copM • produsa cosmetice 

__________ am» Mitate» de.âM»;3o 
_----------------  etenWta 08.Q0-i4.QQ -

IN SANATATE!

CON
Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter
Telefon. 221.250 * detalii In magazin

medie specuiitt medicină generală - 
pediatrie, homeopatic, acupunctură. 

Deva, Str.Dornbanți, bl42, tc.C, ap.25, 
td .0254-219999 «au 0254-234815, 0722/567208
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din Hunedoara 
ri-kictattete*  tatii : ■

- trv- • .3

’ MBI-... .....
Îngrijește de sănătatea dumm

î pe b-dul Dacia, bl 28, parter 
toată gama de medicamente, ._«< 
S tehnico-medlcale «produse cosme
tice «produse pentru copil 

•toată gama de vitamine «ceaiuri agj» 
rețete în regim gratuit șl m| 

Luni-Vineri: 08.00-20.00
Sâmbătă: 08.0015.00 

' . - luminică: 09.0013.00
I le. telefonul: 230135

$ 1 >'»h

Mm pe
Ibgț i

,’2r ’■... ’

La noi puteți găsi oricând o gamă largă de 
: produse medicamentoase,*  parafarmaceutice, 
cosmetice, un număr mare de ceaiuri, toate 
oferite alături de recoman
dările farmacistelor noas
tre.

Onorăm.*  (

- rețete gratuite 1

Aftrmri*  AimaâVi
Ef tom**  M Seva IMM Pw«W, M. 24, parter 

VI oferit «ama ta

VĂ OFERĂ:

Eliberează rețeta in regim
compemat și gratuit! așșrttU 0
Orar: LunLVInart OUI ImMCUNK.«Îl 

**—*«* *-iuai dHWO*5*1
Duminici O«-11 MM

Situată pa str. M.Eminescu, bl. 1 
(lângă fosta piață a rușilor). 

Vă oferă toată gamă de medicamente.
- vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse natu

riste - ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
Oren Luni-Vineri; 08.00-21.90

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00

Relații la telefonul: 219749 
Programul “inimi pentru inimi’

HYGEIA DAVA - farmacia, pentru sănătatea tal

Vreți ca zilele primăverii să vă acum, de problemele digestive (gas- 
trită, ulcer, colită) care cunosc o reac
tivare puternică, Ia fel cai și puseurile 
de reumatism, cistitele, infecțiile 
renale etc. Chiar și celebra astenie 
de primăvară este, în marea majori
tate a cazurilor, o consecință directă 
a acestei stări de intoxicare 
cronică a organis
mului:

găsească ușori și zburdalnici ca flu
turii ce zboară peste câmpii? Trans
formați luna mai intr-o lună a 
curățeniei. Așa cum ne aerisim și ne 
spălăm locuințele, să ne spălăm și 
organismul, împovărat de urmele 
nesănătoase ale iernii.

“Purificați-vă!” Iată un îndemn pe 
eare-1 regăaim în toai 
medicale academice, 
magice

gioase. De ce? Pentru că la 
sfârșitul sezonului rece, în organis
mul fiecăruia dintre noi rămân 
„zațuri” ea la cafea, impurități care 
vor „înfunda” organismul, generând 
- dacă nu sunt eliminate - tot felul 
de neplăceri legate de sănătate. De 
pildă, aceste acumulări de toxine din 
timpul iernii sunt responsabile de 
bolile respiratorii care explodează

VA-MMttTftM CALITATEA
U MKMUWMMt

DOAR fTARMA CIA If? IS etaiȚt 
ULEIURI PRESATE LA RECE 

¥ SIROPURI PRESATE LA RECE
- . Ki ' H

oncluzia este 
puneți mâna pe 
fir aș. Așa cum

........|. simplă^ 
mătură și pe 
primăvara nu uităm niciodată să ne 
curățăm locuințele până în ultimul 
colțișor, să nu uităm nici de marea 
curățenie a organismului. Și în cazul 

»sta natura ne oferă „detergenți” 
ideali, men:. „ 
șteargă toate 
unoeie 
neplăcute ale® 
iernii care am 
trecut.

p4 itr<sd« G.(.a«mu ni 6 Hunsdnoru
Vâ ofere» feaffe grimn <Jt. tmclircirtWfr’t-e.

• țșredwț*  ncritu-iste ♦ cheiuri
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de vitamin® * produse cosmetice
• produse pantru copii
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«etafii h tefeWh 713 045

iti

AitîîacTe #AtdÂt">i to Tel: 02$ 4

(OtitelfH) -EKG
I V3M.Iiuiiwuiw -pi we nmcponaie respirator»! 
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Str. Unirii. 

Nr.5 
TpI. 241505

Dr. loan D.Balea 
medic primar pediatrie cardiologie 

Deva, str,Tribunul Solomon, nr.10



sâmbătă, 7 mai 2005

Vând ap. 1 cameră (01)
• camM «Mi, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil. chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, nego- 
oabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(ȚiiaTerra Mia Hunedoara)

• In Deva, zonele: Progresul, Piață Gojdu, Micro 
15, cu sau fără îmbunătățiri, se acceptă și la 
ultimul etaj. Plata se face imediat evaluare la 
fața locului, relații la tel 0745/302200,232808. 
(fiesta Nora'

• parchet contorizări, fără îmbunătățiri. Aleea
Crișului. Preț 600 mil. ROL/6Q.OOO RON. Tel. 0720- 
370753,0744-690918. (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)
• zona UcDonakTș gresie, faianță, parchet, 
jmenajată. Preț 650 mii. lei. Tel. 219470. (Multi- 
Sima)

• mb llh'r*.  bucătărie, baie, balcon, gresie, ^janțăfteț^Ș'mil. lei. Tel. 219470. (Multiprima) 

contorizări, TV cotoTmașină de spălat auto- 

Biata, frigider, aragaz, et. 1, Dorobanți. Tel. 
#45/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• confort 1, gresie, faianță, balcon închis, CT, 
Zona luNu Maniu, et intermediar. Preț 760 mii. 
lei, neg. TeL 0743/549654. (Garant Consulting) 
repartitoare, oaicon închiș contonzari, pa. 

Decebal. Preț 700 mii. lei, negociabil. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
•
închis, bilă imediat, zona mpia. Tel. 

. 0741/1544®, 227542, seara. (Garant Consulting)
• confort L decomandată, amenajată stil occi
dental, centrală termica, zona Dorobanți, preț 
900 mit lei. Tel. 0741/154401. 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• confort L decomandata. contorizări, parchet, 
ocupabită imediat, zona (Jpia. Preț 24000 euro. 

0741/154401,227542, seara, (Garant Consulting)
• mb Sada, dec., bucătărie mare, modificată, 
gresie, faianță, parchet contorizări, preț 430 mii. 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(fiesta Nora)
• zona Gojdu, et. 1, modificată, 40 mp, contori
zări apă, gaz 2 tocuri, repartitoare, gresie, faian
ță, tavan fals, spoturi, parchet mochetă, bine 
utreținută, tel. 0723/251498,0745/302200. (fiesta 
Nora)
• mb Sala Sporturilor, cu balcon, et interme
diar, parchet gresie, faianță, contorizări, preț 
530 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (fiesta Nora)
• zmi Dorobanți et 1, S.T=42 mp, modificată, 
Boxă, spațiu la mansardă, centrală termică, 
termopan, recent renovată, tel. 0723/251498, 
0745/342200. (fiesta Nora)
• zona ZamUraacu- dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat preț 650 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256 
(Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec., 
contorizări, preț. 485 mii. lei. TeL 235208, 
0721/985256. (fiocan 3000)
• mb Măririi, dea, mobilată, balcon închis, et 
1, preț 700 mii. lei. Tel. 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000)
• zona Măriri^ vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, dea, mobilată, et intermediar,' 
suprafață mare. Preț 570 mii. lei. Tel. 
0254/234401,0727706515. (Rubin’s Home)
• zona Măririi, etaj intermediar, gresie, faianță, 
parcnet mocnea ușa din lemn masiv, st 25 mp.

. Preț 630 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin's Home)
d zona Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet 
dea Preț 15300 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin's 
Home)
4 mb Emtoeecu, dea, st 35 mp, balcon, că
mară, et intermediar, contorizări, recent ame
najări. Preț 520 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727706515. (Rubin's Home),

• osc® amenajara numos, contonzata, 
ttvan fals, gresie, faianță, parter, dulapuri cu uși 
#sante, spoturi, Gojdu Preț 685 mit, neg. TeL 
0745/640725. (Mimason)
• zona Mnaca, dea, etaj intermediar, bucă- 
rine mare, baicon, modificata, gresie, faianță, 
parchet contorizări, preț 480 mii. lei, negociabil, 
tel 0723/251498,0745/3C2200. (Fiesta Nora!
• Deva, mb Dada, parter, amenajată, totul 
riou Preț 520 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
•720/348089. (Green Contact)
• nai «■, parcnec, gresie, Taianta, apornetre, 
gaz contorizat repartitoare, instalații sanitare 
Noi, cabină de duș Preț 500 mă neg Tel' 35588 
<022624091 (Casa Grande)
• aaaa Brineaoș et intermediar, apometie, 
fresie, faianță, baicon. Preț 470 mit lei TeL 
«5588 0722/Sl09L (Casa Sande)

L decomandata, contorizări, oaicon

mH, lei,

• Ml ■K zonă (Mii. dcp" etejmrei- 
r ti cubriooa Ofer prețul pfețti. Tel. 
,«W5»Q.(*o.Evr*a)

'tauri ttfe tt.it,- 
•r prețul pfeței Tal.

MB»?
ofer

riritffltidfer
0788/3617».

Vând ap. 2 camere (03)

• etaj 2, parchet contorizări, balcon, bine 
întreținut Aleea Armatei. Preț 710 mii ROL Tel. 
0742-005228,0720-370753. (Casa Betania)
• etal Memadbr, circuit contorizări, reparti
toare, parchet balcon închis. B-duf Dacia, Deva.

• uecomaMonș et 1,56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 29.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• semideo, gresie, faianță, parchet contorizări, 
repartitoare, zona Al. Armatei, preț 770 mii. lei, 
tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• decomandate, etl, 56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• urgenți Zona Lie. Auto, vedere 1a bulevard, 
amenajări interioare de calitate, contorizări) ușă 
metalică, preț 720 mii. lei, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• dec, zonă ultracentrală, et 2, balcon mare, 
parchet contorizări, st 56 mp, vedere la bule
vard, 30.000 euro, tel 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zână MștU, et 3, cu balcon, preț 540 mii. lei, 
teL 215212. (Prima-lnvest)
• zona AL Streiulul, semidecomandate, gresie, 
faianță gaz contorizat Preț 580 mii. lei. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zona AL Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, faianță, parrtiet bloc acoperit Preț 1.150

- mid. tei. Tel. 21947a (Multiprima)
dec, et 3, zona Banca Transilvania, 
wdificat din ap. cu 3 cam. cu living 2 
2 dormitoare, f. modem, termopan, 

tavan fals, spoturi, preț M mW, lei, neg. Tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• urgent dea amenalat et. 2, balcon închis, 
zona Liliacului, contorlzat 52 mp, preț31.000, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Catedrală (l. Maniu), et 2, dec, 2 
balcoane, bine întreținut contorizat vedere la 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/266071. 
(Mimason)
• bd. Decebal et 3, dec., 60 mp, amenajat pt 
pretențioși de lux, complet mobilat utilat dotat 
totul nou, tel. 0726/715893, 0740173103. 
(Mimason) .
• zona Bălcescu, et 3, sdeo, multiple îmbu
nătățiri, liber, fără balcon, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725, exclus credit (Mimason)
• rtr. Caraglale, decomandate, parter înalt 
balcon închis, beci, îmbunătățiri, ocupabil 
imediat preț 30500 euro, tel. 0745/266071, 
230324. (Mimason)
• txL Decebal vedere spre spital bucătărie 
modificată, contorizat preț 32300 euro, tei. 
0726/715893,0740/173103. (Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă contorizări 
parchet gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrata, împăratul Trăitei, parcnet, 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg 
Telefoane 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)
• zona Mkro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț

.480 mii, negociabil Tel. 235208,0721/M5256. 
(Rocan 3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, baîcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală i. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208,0724/62035& (Rocan 3000)
• zona Qo|du, et 2, amenajat contorizări. Preț 
900 mlL lei. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• zona Cracat Roșie, Gojdu decomandate, 
contonzân, repartitoare, gesie, faianță parcnet 
termopane. • Preț 820 mil. lei Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zona Gfodu ■ Poșta internațională parter, 
semidecomandate, contorizări, amenajări, 
bucătărie mărită Preț 930 mii. lei. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting) 
grSe^SaîScantorS^reț600 miL lei. Tel. 

227479,0745/3678® (Garant Consulting)
• «•coraaadtot bmmNM decsebite, Gojdu, 
etaj 3, balcon hchls + cămară termopan, 
contorizări, parchet Preț 800 millei. TeL 227479, 

0745/367893. (Garant Consulting)
• datemBtouli, CBditol termică ușămetalică 
contorizări, et inrermeaiar, zona Bâicescu. preț. 
980 miL let Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)
• MmHacanMMMt» ovchtt gresie, balcon 
închis, centrală termicăetajlntermedlar, zona 
Bălcescu Preț 850 mii. lei. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)

MștU, et 3, cu balcon, preț 540 mii. lei,

• MridacatiBMhte, w*Bv  faianță, contori
zări, etaj Intermediar. Preț 580 mii. lei. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• eenddecenuadafo, compM mobilat conto
rizat TVcol«,frigider,aragaz, et 3, Al. Armatei, 
preț 780 mH, negociabil. Tel. 0745/411449. 
(Agențfa Imobiliară Nr.l)

• ete|liax*r*»xinte,  centrală termică propne, 
i balcoane ooincăn ulterioare, Dorobanți, preț 
135 mid. ROL/135300 RON neg Tel. 0743-103622, 
0724-169303, (Casa Betania)
• «aț 1 baicon, contorizări, bine întreținut 
Eminescu Preț 700mlLROl/70.000 RON neg. Tel. 
07424X6228,0720-387896. (Casa Betanla)
• «tai 3, decomandate, 2 balcoane, parchet, 
contorizări, st 60 mp. 22 Decembrie. 31.000 euro. 
TeL0741-120722,0720-370753. (Casa Betanla)
• deconeanda® contertaărt, balcon, etaj Inter- 
medlar, strada Bejan. 480 mil. Rol/48.000 Ron. Tel. 
07424X6228,0720-387896. (Casa Betanla)
• dai % decomandate, 2 balcoane, parchet, 
contortizări, zona Gării. Preț 1,080 mid. ROL/ 
1(6000RON. TeL 0724-169303,0743-103622. (Casa 
Betanla)
• es l balcon închiș îăianță, parchet, 
contorizări,Gojdu Preț920mlLROL/92.000 RON. 
TeL0741-120722,0724-169303. (Casa Betanla)
• dararaMda® centrală termică proprie, aer 
condiționat, prcairf*.  ■■M. oaicon, parcnet 
MtoanduL Preț a» mii. hul/83.000 RON. Tel. 
07424X6228,07M-387S96. (Casa Betanla)
• Ml parchet contorizări la apă și gaz. bal- 
corcotoe Întreținut Eminescu 830 mil ROL/ 
81000 KN. Tel. 07446909 ia 0720-370753. (Casa 
Betanla)
e Wirâa'a tenuri pnprit oarchrt, bine ti 
ținut EminescuPn §0 mil.ROl/93.000..... 
TeL 0741-1207», 0720^387896 (Casa Betanla)

• bbbu htonn închis, contorizări, re
partitoare. Liliacului. Preț. 1 mid. ROl/lOOOOO 
RON. Tel. 0724-169303, 0744-690918. (Casa 
Betanla)

ae w/CQfTwnoare, Miron mcrus, con*  
torizări, parchet Ggdu.t»mlLROL/tOiMO RON. 
TeL 0741-120722,0724-169303, (Cm Betanla)
• torid 1 oe centrul vechi, parchet balcon, 
contorizări. Preț 1 mid. ROL/100.000 RON. TeL 
0744-6909180724-169303. (Cm Batantă)

bine Intre- 
) RON

0720-
850 mii. ROL/85.DOO RON. Tel. 0741-120722, 
370753. (Casa Betania)

• circuit etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut 
balcon. Bălcescu Preț 1 mid. ROL/1QO.OOO RON. 
Tel. 0744-690918.0720-370753. (Casa Betania)
• parchet balcon, contorizări, bine întreținut. 
Aleea Teilor. Preț 670 mil. ROL/67.000 RON. Tel. 
0740-9146® 0720-387896. (Casa Betania)
• zona Bălcescu decomandate, 55 mp, et 2, 
vedere la stradă parchet centrală termică 
balcon, ocupabil imediat preț 995 mii. lei, tel. 
0788/165704,0724/254051,232808. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvih, decomandate, modificări, 
transformat în 3 camere, vedere în două părți, 
termopane peste tot parchet stare bună gre
sie, faianță balcon închis, contorizări, reparti
toare, boxă, se dă cu bucătăria mobilată preț 
1250 mii. lei neg, tel. 0788/165703,232809. (Fiesta 
Nora)
• zona Mtoendul decomandate, et 1/4, cu 
garaj, centrală termică parcnet gresie, faianță 
vedere la stradă preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Dada, et intermediar, contorizări, gresie, 
faianță lavabil, zonă bună preț 580 mii. lei, neg, 
tel. 0723/ 251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• ultracentral Deva,et intermediar, balcon 
închis, fără modificări, cămară debara parchet, 
faianță preț 990 mii. lei, negociabil, tel. 
0723/251.4®232809. (Fiesta Nora)
• Zona Miorița, decomandate, et 3/4, modi
ficat 55 mp contorizări, hol central mare, 
balcon, preț 32.000 euro, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• semidecomandate, etaj 2, Str. 1 Decembrie, 
apometre, gaz contorizat parchet Preț 185 mid. 
lei, negociabil Tel. 228540. (Ag. Ella)
• eanldeconiandate, Gojdu, bucătărie modi
ficată gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță 
canalizare separată Preț 870 mii. lei. Tel. 228540. 
(AgElla)
• decomandate, apoowtiu, gresie, faianță 
balcon închis, etaj 1, Al. Neptun. Preț 1,15 mlo. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• circuit, BălctKu etaj intermediar, centrală 
termică parchet balcon închis. Preț 900 mii. lei/ 
Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, Bălcescu etaj 4/4, acoperit cu 
tablă gresie, faianță parchet, apometre, gaz 
contorizat Preț 950 mil. lei, negociabil. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
• Mridocomandate, etaj 2, Scărișoara, modi
ficări, gresie, faianță contorizări Preț 680 miUei 
Tel. 228540. (Ag Ella)
• semfcfecomandate, MmM, etaj 4/4, aco- 
oerit cu tabii aoometre. qbz contorizat aer 
condKionaft. ostnot oreste. Mântă. i&ă caoi- 
tontei bakxntocNș PrețeaorfliSTel. 22854a 

(AgSta)
• MtedacateteMfe DMlu contorizări, mo- 
ăhette, canatiat*  sepatstă Pieț 530 mit lei. TeL 
228540. (Ag Ella)
• semidecomandat», TuIod centrală termică 
amenajat apometre, lavabil, ușă stejar. Preț 700 
mii. lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• ecazfel zona Minerului, decomandate, et 1, 
bloc de cărămidă îmbunătățiri, parchet 
modificări interioare, centrală termică preți 
mii. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 211587. 
(AgEvrika)
• nnă ultracentrală decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)
• zena Dorobanți, et 2, decomandate, 2 
balcoane, multiple amenajări interioare 
modeme, termopane, gresie, faianță etc., se 
vinde complet mobilat șl utilat de ultimă oră, 
preț negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• mb A Streiulul, etaj Intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt preț 450 
mi lei. Tel. 0723/66016a (Ag Evrita)
• hm mm, et 2, amenajări interioare, 
ocupabil imediat preț 600 miUei. Tel. 
0745/253662. (AgEvrika)
• zona L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon inchiș gresie și faianță în baie, 
faianță în bucătărie, vedere în două părți Preț 
1,150 mid. faL Tei. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona Bălcescu, et 2, dea, CT, ușă metalică 
vedere la stradă Preț 1,05 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0727724551. (Rubin’S Home)
• zonă centrală, etal Z parchet gresie, faianță 
apometre, bale cu geam, balcon, gaz contorizat 
-1 foc, vedere în spate. Preț 985 mil. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona L Creangă etaj 1, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, mobilat Preț 1860 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• «ncenuni, doc, et. intermediar, 2 oaicoane. 
Preț 13 mid. lei. Tel. 0254-234401, 0727706515. 
(Rubin’s Home)
• zona Dada, contorizări, repartitoare, bloc de 
cărămidă Preț 650 mil. lei. Tel. 0254-234401, 
0727744923. (Rubin’s Home)

• zona Kogălniceanu în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 0254-234401,0727706515. (Rubin’s Home)
• Deva, zona Micro 15, etaj II, decomandate, 
transformări interioare. Preț 520 milioane lei. Tel. 
0720/437889,0720/348089.  (Green Contact)
• gresie, faianță contorizări, et intermediar, 
foarte bine întreținut instalații sanitare noi, 
cartier Dacia Preț 600 mii. lei. Tel. 235588,235589. 
(Casa Grande)
• irgent decomandat», et 2, bloc de cărămidă 
st 60 mp, parchet gresie, faianță centrală 
termică interfon, zona Astoria Preț 970 miL IeL 
Tel. 23558a (Casa Grande)
• In circul centrală termică instalații sanitare 
noi, parchet gresie, faianță lambriuri, bloc de 
cărămidă Minerului. Preț 800 mii. lei negociabil. 
Tel. 235588,0722/624091. (Casa Grande)
• decomandate, st 60 mp, 2 balcoane, bucătărie 
mare, gresie, faianță parchet et. 1, bloc nou, 
zona Pieței. Preț 540 mii. lei. Tel. 235589,235588 
0720/520101 (Casa Grande)
• zona M. Eminescu. et intermediar, superame
najat moWlă - ouă la comandă părchet gresfa 
faianță balcon închiș contorizări. Preț 750 miL 
lei. TeL 235S8& (Casa Grande)
• fataiță ăi baie și în bucătărie, zugrăvit 
apometre. zona Dacia. Preț 530 mii. Tel. 235019. 
(CasadeVis)
• MMldea, contorizări, gaz 2 focuri, balcon, 
complet mobilat etaj intermediar, zona Aleea 
Armatei. Preț 750 mit negociabil. Tel. 235019. 
(CasadeVis)
• decomandate, oorcbot gresie, faianță 
zugrăvit balcon închis, ocupabil imediat zona 
Gojdu. Preț 800 mii. negociabil Tel. 235019. (Casa 
de Vis)
• Avram lancu, etaj intermediar, amenajat 2 
convertoare, boiler, balcon închis, 670 mii. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• zona Cora, etaj 1, decomandate, centrală 
îmbunătățiri, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona ratinâ, etaj’ intermediar, amenajări inte
rioare, balcon închis, 350 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Wav 7, etaj Intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mfcro 5, semidecomandate, centrală 
îmbunătățiri, 420 mii. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• Ion Cmngă amenajat decomandate, balcon, 
mobilăța comandă centrală 900 mii. Tel. 710129, 
0740^*6780.  (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona DT, decomandate, în circuit centrală 
balcon închiș 600 mii. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• UbortăH, decomandate, boxă mansardă 
amenajat Preț un miliard lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• mnidecoHiaiMlate, Mi@@ 5, gaz contorizat, 
parchet 250 mii., negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• Mkn*  7,et 1, contorizări, CT, parchet balcon, 
preț nșgtx^bii. Tel. 07^/420335. (Profil Expert

"aljv i^tuMtățin, etaj intermediar, 875 mii.’ 

negociabil Tel. 0741/130438 (Profil Expert Hune
doara)
• semidacomandate, zona gării, parchet gresie, 
faianță ușă metalică bun pentru privatizare, 550 
mii., negociabil. Tel. Q724/379377. (Profil Expert 
Hunedoara)
• zona DucaȘL etaj 2, centrală 640 miU nego
ciabil. Tel. 718706, 074S/K4575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona BuM fără îmbunătățiri, 450 mii, nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Toatni, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Mkro 8 et. 1, ușă metalică 430.mil, 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag Omega 

Imobiliare Hunedoara)
• mb Mtațo 5/1, et 1, centrală'amenajat 720 
mii, negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
umega imouiiare Hunedoara)
• zona Artkna, et 3, ușă nouă 620 mil. nego
ciabil. Tei. 718706, 0745/354575. (Ag. .Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona OM, parter înalt 700 mil, centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag, Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Mtao l etaj 2, preț 525 mil. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488 (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mil. lei, 
negociablLTel.747798,0742/872106.0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
■ Micro 6, modificat efaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mil. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona gării, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mil lei, negociabil. Tel. 

747798 0742/872106, 0742/902488. (Una Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara. OM. decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faluită Instalații sani
tare noi, 795 mil. tel, neg. 747798,0742/872106, 
0742/9024® (Tina Terra Mia Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (AgEvrika)
• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• zona Gojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507317 (Ella)
• In Deva, zonă bună plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• In zonele: Gojdu, Dacia, Mărăști, Cuza Vodă ■ 
cu garaj, Avram lancu. Se oferă preț bun, cu 
plata imediat TeL 0723/251498 232309. (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• ultracentral decomandate, contorizat total, 
parchet gresie, faianță 2 băi, suprafață mare, 
preț 35.000 euro neg. 0726/826.624. (Temporis)
• zona Dorobanți parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băi, gresie, faianță parchet nou, ușă 
metalică bale mare cu cadă pe colt Preț 48000 
euro, neg., telefon 0788/165703, 0745/30220C. 
(Fiesta Nora),
• zona Gojdu, urgent, fără amenajări, balcon, 
parchet, contorizări, gaz 2 focuri, proiect pt 
centrală aprobat ocupabil imediat, preț bun, tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Sala Sporturilor, et 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet ocupabil 
imediat Se acceptă și variante de schimb, preț 
850 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona LHacukiL decomandate, contorizări, 2 
balcoane, 1 închiș faianță 2 băi, fără modificări, 
preț foarte bun: 1.300 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Mu Maniu cu Decebal, decomandate, et 
intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
parchet stare bună ocazie unică neg., tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• transformat te 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et. 2, Dacia, ocupabil imediat 
preț 770 mii., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, 2 băi, balcon închis, parter, 
zona Imp. Traian, preț 13 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

. • dec, st 75 mp, contorizări, balcon închis, zonă 
centrală preț 13 mid. lei, negociabil tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

parchet gresie, faianță st 80 mp, vedere în două 
părți, 42.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• urgent dec, modificat contorizări, balcon 19 
m, parchet hol, termopan, preț 47.000 euro, se 
acceptă și rate, zona 22 Decembrie, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• transformat to 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et. 2, Dacia ocupabil imediat 
preț 770 mit. lei, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• deconiMdato, et 1, centrală termică boxă 2 
băi, împăratul Traian, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253413,206.003 (Mimason)
• eemMeceraendate, aimnețet centrală termi
că 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, Deva, 
preț 135 mid. lei. Telefoane 230324, 206.003 
(Mimason)
• zona piață, bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44300 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
■ mb Bnranni Hoc caramkfa, amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40D00 euro. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
• zonă etnintt, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000)
• again ama Liliacului, decomandate, parter 
inan, baicon mare închis cu termopan, centrală

, parcnet gresie, faianță modificări inte
rioare, 2 băl, termopane la camere, preț 138 
miliarde negociabil. Telefon 0745/253662. (Ag 
Evrika)
• zoi L suDeramenaiat centrală
termică bloc de cărămidă ocupabil imediat 
preț 36.000 euro, negociabil. Tel. 0723/660160. 
(AgEvrika)
• dacomandata. 2 băi, centrală termică gresie, 
faianță parchet zona Liliacului. Preț 145 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• MMMCtonandara «Bi Intermediar, cantrală 
termică termopane, parchet laminat uși 
metalică balcon închis, zona Wo Balcan. Preț 
850 mlL lei. Tel. 22854a (AgBta)
• dtcomandateb 2 balcoane, 2 băi, gresie, 
faianță parchet apometre, șt 78 mp, et® 1, B- 
dul 22Decembrle. Preț 13 mid. lei, Tel. 228648 
(Ag.Ella)
• dacwnandate, 2 bă, 
zona Bejan. Preț 1,1 mid.

• Mașină rotativă pentru tipărit ziare
(2 culori) - rotagazetă
• Turn de Împachetare
• Mașinâ de tipar plană (tip Aurelia)
• Ghilotină

Informații la redacția Cuvântul liber, Str. 22 
Decembrie, nr. 37A, parter sau la telefoanele: 
0254/211.275, 0722/402.044.

Persoană de contact Cornel Poenar.

a»W

• decomandate, 2 băi. gresie, faianță laminat 1 
camera, inștaiații sanitare noi, centrală termică 
balcon închis, ușă metalică rolete exterioare, Al. 
Neptun. Preț 138 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)
• decomandate, 2 balcoane, apometre, gaz 
contorizat 2 focuri, vedere pe 2 părți, Bloc de 
cărămidă etaj 1, George Enescu. Preț 1,56 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag.Ella)

centrală termică aer condiționat parchet st 74 
mp. Preț 33000 euro. Tel. 228540. (Ag Ella) f
• decomandate, 2 băi, contorizări, garaj, 'i 
suprafață mare, et 1 Dorobanți, lângă „Mașter". 
Tel. 0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• zona AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică parchet 2 băl boxă 
bucătărie modificată Preț 1350 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona Gojdu, etaj 2 semidecomandate, 
contorizări. Preț 30300 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)

• zona AL Armatei, etaj 3, semidecomandate, cu 
balcon, bine întreținut Preț 800 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona Progresid, et 2, amenajat contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei. Telefon 0254-234401. (Rubin's 
Home)
• zona Băfcoscu Nou amenajat contorizări. Preț 
13 mid. lei. Tel. 0254-234401,0727724551. (Rubin’s 
Home)
• zona OMuz, et 1, dec, boxă garaj. Preț 63.000 
euro neg. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)
• zona Progresul gresie, faianță, parchet 
balcon. Preț 1300 mid. lei. Tel. 219470. (Multi- 
prima)
• zona Minendid, semidecomandate, centrală 
termică toate dotările. Preț 1300 mid. lei. Tel. 
219470. (Multiprima)
• StoBtla, zonă ultracentrală parter, amenajat 
complet CT, bun pentru privatizare. Preț 137 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348069. (Green 
Contact!
• peste, faianță parchet balcon îndtis, gaz 2 . 
focuri, repartitoare, modificări interioare, 
mobilat zona Titu Maiorescu Preț940 mii. nego
ciabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• modMcaL tennonane peste tot parchet 
fresie, faianță forme rigips cu spoturi, boxă 
repartitoare, parțial mobilat zona loan Corvin. 
Preț 1250 mid. negociabil. Tel. 235019. (Casa de 
vis)
• decomandat», bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul.

a
38000 euro neg. TeL 0743-103622, 0724- 
3. (Casa Betania)

• etaj 3,2 balcoane, parchet contorizări, bine 
întreținut Aleea Păcii. Preț 35300 euro nego
ciabil. Telefoane 0742-005228,0720-38S98 (Casa 
Betania)
• etajț decomandate, contorizări, jaluzele exte
rioare, balcon mare, parchet Progresul Preț — 
1,150 miliarde lei. ROL/115.000 RON wgodabil. 
Telefoane 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betelia)
• etaj Lzona Dunărea-gară 825 mii. negociabil. 
TeL 718706,0745/354575. (Ag Omega ImoWBare 
Hunedoara)
• etaj ă decomandate, Micro 8 Preț 620 mii. 
negodabiL Tel. 718706,0748354575. (Ag Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Mkro 6, modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omegi mobiliare 
Hunedoara) .
• zona FaMd de Tricotaje, centrală 850 miL, 
negodabiL tel 7W0L 0745/354575. (Ag Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Mkro 3, 2 balcoane, etai 2, convertor, gresie, preț 725 mii. lei negSabil. 

Tel. 7477® 0742® a® 0742/9024® (TmaTerra 
MlaHur..ui wttfi j
• Huuedeoro, dedbnaMa® OM, în blocurile Q, V 

centrală multiple îmbunătățiri, preț 13 miliarde 
lei, negociabil. TeL 7477® 0742/872106, 

TinaTenraMfa Hunedoara)
• Mkro ă decomandate, amenajat gresie, 
faianță parchet lametar, cent ală ușă metaiică 
720 miL Tel. 710129,0740/1467® (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mtal VMoazid, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj Intermediar, centrală termic® 
bucătărie mobittă preț 35300euro,negociitoX? ■ 
Telefoane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare*  

Hunedoara)
eMkro7,r iincat dinecâmere, etaj interme
diar, decomandate, centrali 525 mil. Tel. 710129, 
0740/1467® (Stil Imobiliare Hunedoara)
• TransIvantoL etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mH Tel. 710129, 0740/1467® (Stil Imobiliare 
Hunedoara) ' >.

amsnakt 2 balcoane închise, 
nilMHOUi 0740/1467®  (Stil

1 semidecomandat», preț 280 
1 0740/14678C. (Stil imoMlare

tNfOKV ML fii'

■na'Onton, etaj 3, centrală 
®0 mlL, negociabil Tel. 

II Expet Hunedoara)

învwttil

OiSatuMarn 
caută pentru dezvoltarea echipei în 

Deva, Hunedoara, Orăștle, Brad, Simeria

Vrei să câștigi In 4 ore cât al câștiga în 8 ore? 
Cerințe:

• program de lucru Intre orele 6,00 ■ 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
e salariu flx + comision;
e atmosferă de lucru deschis! ilături de un colectiv 
țânăr;
e un loc de muncă modem si sigur;
e echipament.

Dacă oftrta noMtră v-« trezit intsresul, 
oontactați-ns ia adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liter,
Str. SS Decembrie, nr. 87 A, parter sau la tel. 
811875.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0780/400454,
E«mail: 6orlna.sarmal®infornimedia.ro

A*'-'

/

d

6orlna.sarmal%25c2%25aeinfornimedia.ro
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• Deva, zona Uzo Balcan, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 860 mii., negociabil sau schimb cu 
casă în Gheiar, plus diferență. Tel. 0722/973569. 
(Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• to Deva, zonă bună, poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• dec, cu garaj sub bloc, str. Cuza Vodă sau Imp. 
Traian, tel 0745/640725. (Mimason)
• dec,et l-2înH-uri la parcatei 0745/640725. 
(Mimason)

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, bd. Decebal etaj intermediar, decoman
date, amenajat superb, CT, termopane, Preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• zonele: Impăratid Traian cu , garaj, Gojdu, 
Eminescu (Politia Județ), piața centrală. Plata 
se face urgent, relații latei. 0723/251488,232809. 
(Fiesta Nora)
• zona km Creangă, decomandate, et. 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Emescu, decomandate, bloc de.cără
midă. 90 mp, et 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie faianță, bucătărie modificată, vedere In 2- 
părți, zonă liniștită, preț 57.000 euro negociabil. 
Telefoane 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora) *

• zona 22 Decembrie, et intermediar. 2 băi, 2 
balcoane, CT, toate dotările, mansardă, garaj. 
Preț 60.000 euro. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona Romslva, et intermediar, 2 băi, gresie, 
faianță, parchet, totul nou. Preț 40.000 euro. Tel' 
219470. (Multiprima)
• zonaBălcescu, etaj 3, st 110 mp, 2 băi, parchet 
contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254-234401.,;
‘(Rubin's Home)
• zona Goțdu, etaj. 2, semidecomandate, 
centrală termică parchet bucătărie modificată, 
faianță, gresie, contorizări, uși de stejar, baleen 
deschis, st 80 mp, vedere in spate. Preț 15 
miliarde lei.Telefon 0254/234401. (Rubin's Home)
• zona Eminescu, decomandate, 3 balcoane, 2 
băi, parchet. Preț 45.000 euro, n°oociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• decomandata, garai sub bloc, zona împăratul 
Traiăn, preț 23 miliarde lei. Tel. 0745/159.608 
(Mimason)
• decomandate, et 3, zona Ion Creangă, par
chet gresie, faianță contorizat, 2 băi, 2 balcoa

ne ne, preț 49.000 euro. Telefon 0745/159573 
j (Mimason)

•' Dorobanți, et 2, dec., amenajări, 2 băi, 2 
halcpane, multiple îmbunătățiri, contorizat 100 
Wf 50'0M n69' tel' 0740/173103'

• zona IBanduț decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj. 2,2 băi, contorizări, preț 15 mid. lei, 
negociabil. Tel. 235208, 0724/620(358. (Rocan 
3000)
• zonă centrală, I. Creangă superamenajat la 
chele, et 2,2 băl ideal pentru cetățeni străini 

preț 55.000 euro, negociabil. TeL 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• decomandata, centrală termică 2 băl, 
amenajat lavabll, jaluzele exterioare, calorifere;

.isaketaj Intermediar, zona Bejan. Preț 1,1 mtă 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandata, 2 băi, amenajat centrală 
termică izolație italiană Eminescu Preț 40000 
euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, zona Carpați, modificat 2 băi, 
amenajat instalații sanitare noi, 2 balcoane (1

■Whfc cu termopan). Preț 1,55 mid. lei. Tel. 
EZ2ă540. (Ag. Ella)

‘•'ll decomandate, 2 băi, 2 balcoane, amenajat 

modificat centrală termică etaj 1, Horea. .Preț 
r 48JX0 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)

doc, 2 balcoane, 2 băl, CT, lavabll, zonă bună 
•«•preț 48.000 euro, telefon.0740/126026. (Prima- 

Invest)
• urgent 2 băi, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95 mp, ultracentral, preț 50.000 euro, 
tel. 0742/210780. (Prima-lnvest)
• doc, contorizări, st 100 mp, amenajat gresie, 
faianță parchet 3 balcoane, ultracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)

SR
SOCimTECOMERCIAlJi, PRODUCĂTOR DE

cautâ colaboratori pentru confacținnst tags ■ 
minte - capacitate minima zilnica 200 perechi ■ șl 
colaboratori pentru realizare produs finit (croit, 
cuaut, tălpult) - capacitate minima zilnici 500 - 
1.000 perechi.

Relații șl oferte la tel. 026S-B1S&02, 
0265-511-803, fax 0265-511-425. (316832)

• dec, 2 balcoane închise, parchet centrală 
termică 2 băi, zona I, Creangă garaj sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• lagzn# 2 băi, 2 balcoane, CT, ultracentral, dec, 
parchet, preț 13 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona bdid. Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amehajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet ocupabil imediat preț 1.6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• urgent! Decomandate, et intermediar, zonă 
frumoasă 2balcoane, 2 bă, st 95 mp. Preț 35.000 
euro. Tei. 235588. (Casa Grande)
• Mfcro V, centrală decomandate; 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Strada Uintenteț decomandate, 2 băi,
faianță parchet centrală preț 960 milioane lei. 
Telefoane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara) f
• decomandate, zona Parâng, etaj intermediar, 
îmbunătățiri, 650 mii., negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• sonldKoimiidate, Mcra 5, etaj 1, centrală 
termică Interfon, 900 mii, negociabil. Tel. 
0722/420335 (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• toDev- onauună de preferință cu 2 bă. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)

Vând case. vile (13)
• oferim spre vânzare case în Deva și în >re 
Jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• Deva, 2 corpuri, 6 camere + 2 llvlngurl, 2 
balcoane, garaj + pivniță mare, centrală termică 
st 1400 mp, preț 77D00 euro. Tel. 235019. (Casa 
de Vis)
• ama Hunedoara, renovată recent gsz, apă 
Nldrofor, fosă septică 2 camere, bucătărie, hol, 
baie cu cabină duș, anexe, curte betonată gră
dină și livadă st 1700 mp, preț 42X00 euro,nego
ciabil. Telefoane 0726/826.624, 0720/354.453. 
(Temporis)
• zona CâtagâranlCT, 3 camere, curte, grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansardă 
parcheț gresie, faianță st 960 mp, garaj în 
construcție, preț 2500 mid. Tel. 0726/826524, 
232420. (Temporis).
• Deva, zona Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet CT, teren 600 mp Preț 75000 euro 
negociabil. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• Deva, zona Aurel Vlaicu, P+l, Pi garaj, 2 
camere, bucătărie, scară interioară et I: 3 
camere, baie, cămară terasă CT gaz, parchet 
faianță gresie, ST=330 mp. Preț 23 miliarde lei 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• la 5 km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, amenajate, parchet 
gresie, termopane, CT; al doilea corp: bucătărie, 
pivniță, curte betonată, anexe, grădină ST-1700 

mp: gaz la poartă Preț 13 mid. lei, negociabil 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Stelata, zorii centrală 3 camera mari, bucă
tărie mare, baie neamenajată 2 focuri gaz, curte 
betonată grădină 350 mp. Preț 135 miliarde lei. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
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• zona Shnata, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță și gresie, baie cu bciler, amenajată 
pivniță curte betonată fântână apă trasă în 
casă gaz, grădină 1300 mp. Vând sau schimb cu 
apartament 3-4 camere Deva sau Simeria, preț 
14 mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• Deva, zona Călugăreni, 3 camere în circuit, hol 
central, bucătărie, loc de baie, gaz 3 focuri, 2 
beciuri, apă trasă în curte, grădină 1700 mp. Preț 
13 mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• rilănouă,Deva.P+l+M,7camere,2livinguri,2 
băi, centrală termică garaj, plus încă un corp: 
cameră hol bucătărie amenajate modem, curte 
și grădină ST=1800 mp. Preț 79,000 euro, nego
ciabil. Telefoane 072Q/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• ultn>c«ntral4camere,2bă, bucătărie,garaj, 
centrală termică termopane, 700 mp, grădină 
preț 110.000 euro, tei. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• eărimkte, 2 camere, bucătărie, podită sobe 
teracotă apă gaz, curent, teren 700 mp, FS 20 m, 
ocupabilă imediat, preț 25.000 euro. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• zona Ceangăi 3 camere, bucătărie, baie, 
podelelaminate, gresie, faianță lavabil. centrală 

termică canalizare, garaj pt 3 mașini, ST 400 mp, 
FS 15 m, preț 68.000 euro, negociabil. Tel. 
O78E//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• zona Cozngăl Ac 2004, parter + mansardă 4 
camere, bucătărie, 2 băi, terasă 60 mp, centrală 
termică garaj pentru două mașini, suprafața 
tptală 600 mp, preț 118.000 euro, negociabil. 
Telefon 0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• to Deva, zona Parc, 3 camere mari, bucătărie, 
baie mare, apă gaz, canalizare, teren drept, 1100 
mp, preț 100.000 euro. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr. 1)
• zona Puc, 4 camere, decomandate, bucătărie, 
baie, gresie, faianță parchet centrală termică 
preț 70.000 euro, negociabiL Tel. 0788//497615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• zonă centrală 4 cam., amenajată, parchet 
gresie, faianță termopan, 2 băi, beci, conto- 
rizată garaj, curte, grădină 700 mp, ocupabilă 
imediat preț 110.000 euro neg. tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• sir. M. Eminescu, 2camere, hol, baie, grădină 
proprie, 250mp, cu acces ccmun, pretabi Iftrmă 
preț 15 miliarde lei, telefon 0745/640725. 
(Mimasgn)
o zone ChHd, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ dădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
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• zona contrai vechi, pretabilă depozit 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).

Cumpăr case vile (14)
• urgenți Cu grădină in Deva sau Simeria, plata 
imediat 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• to Deva, 2-3 camere, zonă bună teren 400-500 
mp, ofer plata pe loc. Tel. 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

Vând case la țară (17)
• casă in Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lelnegociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte șl grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• la 14 km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mil.lei, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0723/393.295. (Temporis)
• urgent 2 camere, bucătărie de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz lă poartă 
canalizare, zona Tâmpa, preț 850 mii, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest) ,
• zona Bârcea, cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată preț 1200 
mii. lei, telefoane 0723/251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• Șolmuș, construcție 2004 din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație ptîncă2camere, grădină ST=1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei neg. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• 4 came», bucătărie, parchet sobe teracotă 
apă curentă anexe, ST 2000 mp, FS 20 m, preț 700 
mii. lei, negociabil Tel. 0788//497615. (Agenția 
Imobiliară Nr. 1)
• to Dobra, din cărămidă cameră mare, 
bucătărie, hol mare, plus fundație ridicată 
pentru casă nouă cu proiect parter+mansardă 
cu 4 camere, 2 băi, bucătărie, apă curentă 

curent ST 6000 mp., FS 40 m, preț 500 milioane, 
negociabil Tei. 0788//497615. (Agenția imobiliară 

Nr.l)
• In Cristur, 3 camere, ÎOO mp suprafața 
construcției, gresie, faianță parchet, centrală 
termică curte betonată suprafața terenului 912 
mp. Preț 1,600 mid. lei. Telefon 219470. (Multi
prima)

• zonaCăian,3camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mil, negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)
• intravian, zona Eminescu, 4400 mp, toate 
utilitățile. Preț 30 euro/mp. Tel. 219470. (Multi
prima)
• Parade de teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1000 mp, 
front stradal 24 m, curent, gaz, preț 20 euro/mp. 
Tel 0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr, 1)
• 4300 mp, teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, toate utilitățile, 24 m, deschidere la 
drum. Telefon 0745/411449. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• In exduslvitata 1000 mp teren intravilan la DN 
7, vizavi de Biserica Baptistă lângă spălătoria 
auto, front stradal 145 m, toate utilitățile, acces 
la DN 7.șl calea ferată preț 100 euro/mp. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• paradat pe Prelungirea Vulcan, preț 26 
euro/mp. Tel. 0721/245654. (Agenția Imobiliară 

Nr.l)
• Intravian, zona 22 Decembrie, ST 2500 mp, FS 
20 m, apă gaz, curent preț 25 euro/mp. Tel. 
0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• intravian In Săntandrei, ST 1500 mp, front 
stradal 18 mp, apă gaz, curent pe teren, preț 
12.000 euro/mp. Telefon 0788//497615. (Agenția 
Imobiliară Nr. 1)
•ta Mfatfa, la DN 7, ST 2000 mp, FS 16 m, apă 
gaz, curent în apropiere, preț 6 euro/mp fix. 
Telefon 0788/7497615. (Agenția Imobiliară Nr. 
1) ■ v
• ta Simeria, ia DN 7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 

gaz, curent preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
• parade de teren intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1000 mp, FS 
24, preț 25 euro/mp. Tel. 0788//497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
e la 3 km de Deva, la DN 7, ST 22.000 mp, FS 70 m, 
preț 12 euro/mp. Tel. 0788//497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
e Deva, Intravilan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț15 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Simeria DN7,intravilan,ST-1900 mp, FS=16m, 
apă curent gaz pe teren. Preț 16 euro/mp nego
ciabil. Tel. 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Stowia, DN 66, intravilan, ST=3000 mp, FS=120 
m, utilități: apă curent gaz. Preț 6 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089- (Green 
Contact)
e spre Cozia, intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS=12 m, curent electric, îngrădit Preț 260 
mHioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
■ spre Almașu Sec, intravilan, ST=2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibilități apă și gaz. 
Preț 7 euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089. 
(Green Contact)
e Ptdimglrea Vulcan, intravilan, la intersecție, 
ST=800 mp, posibilități -apă, curent Preț 7 
euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• Vdd, Intravilan, la asfalt acces din DN 7, 
ST=1800 mp, FS=16 m, curent gaz. Preț 200 
milioane lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
a extradan ST=1800 mp, zonă de agrement. 
Preț - 1D0 milioane lei. TeL 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• Dwa, infravtlan, zona Dacia Service, S=2235 
mo, la asfalt toate utilitățile, dublu front stradal 
40 m. Preț 19 euro/mp, urgent Tel 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• kilnvlan, ta Leșnic, fs 12 m, st 510 mp, ideal 
censtrucțle casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
231108. (Temporis)
• Intravian, pe DN 7, st 17500 mp,fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• toc de casă st 650 mp, zonă excepțională 
situat în municipiul Deva, toate facilitățile, posi
bilități de plată în rate, telefon 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• aproape de Deva, cu utilități, st 1000 mp, preț 8 
euro/mp, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• Den, st 3200 mp, fs 50 mp, posibilități gaz, 
cșrent, apă panoramă superbă pfeț 14 
euro/mp.
• Intravian, pe DN7, st. 17500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima Invest)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de 
teren In Deva și împrejurimi, intravilane șl 
extravilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• zona Ckidș, preț 11 euro/mp. Tel: 718706, 
074^354575. (Ag. omega Imobiliare Hunedoara)
• construcții casă, Peștlș. 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)

• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata imediat. Tel. 215.212. (Prima- 
lnvest)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)

Vând spații comerciale (25)
• toiobl cu destinația depozit, teren aferent, 480 
mp, gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35,000 euro, negociabil 0745/163.445 
(Mimason).

Alte imobile (27)
• vând faimă 4 ha teren, 7 grajduri, magazii, 
șopron. Preț 5500 mid. lei. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)

Chirii imobile (29)
• Caut apartament 2 camere, nemobllat Ofer 60 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting) .
• caut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat și utilat, pentru persoane străine, oferim 
300 euro/lună Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer garsonieră mobilată Decebal, 90 
euro/luna. Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru cetățeni străini apartament 2 ca
mere, mobilat, dotat mobilă nouă centrală ter
mică și garaj, zona pieței, etaj 1, preț 350 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• oier pentru cetățeni străini sau firme aparta
ment 4 camere, decomandate, mobilat și dotat 
zona I. Creangă etaj 2, centrală termică, 350 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• caut casă cu 3 dormitoare, pentru închiriat la 
cetățeni străini. Preț la vedere. Tel 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• ofer spre închiriere garsonieră complet 
mobilată confort occidental, centrală termică 
televizor color, frigider, aragaz, telefon, zona 
Mihai Eminescu. Telefon 0745/411449. (Agenția 
imobyiară Nr.l)
• ofer pentru închiriat în Deva, hală depozit sau 
producție, toate facilitățile, ST 1500 mp, preț 2 
euro/mp. Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară 

Nr.l)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră și uri aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• ofer pt închiriere casă în Deva, 3 camere, 
curte, anexe, nemobilată zona Călugăreni, preț 
300 euro/lună pt sediu firmă Tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
» caut zp, mobilat, în Deva, pe termen lung. Se 
oferă chiria în avans, tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer pentra închiriere garsonieră dec.,
complet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256- (Rocan 
3000) - ..................................-
• ofer pentru închiriere spațiu comercial ame
najat centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Tel 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• m ciută urgent de închiriat garsoniere si 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comi
sionului. Rugam seriozitate. Telefoane 235208, 
0721/ 985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 
3000)
• spațiu comercial bdul Dacia, 190 mp, 
amenajat, centrală preț 5 euro/mp. Telefoane 
710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu csmcrdiL 30 mp, central, amenajat 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0745/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara'

Schimburi imobile (30)
• sosm»«pirtiiMt2 camere, et 1,zona Zam
firescu, semidecomandate, centrală termică 
modificări interioare, termopan, ușă metalică cu 
panel, balcon închis, lavabil, cu apartament 3-4 
camere, etaj Intermediar, zona Progresului, bloc 
de cărămidă Ofer diferență de 150 milioane de 
lei. Tetefoane Z30479,'0745/253662. (Evrika)
• schimb ap- 3 camerei etaj 1, Al. Crișului, su- 
peramenajat cu similar, cu suprafață mal mare, 
ofer diferență. Preț negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
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• Mai multe carității. La suprafața Pămân
tului 'ajung mai multe radiații solare decât în 
urmă cu 15 ani, arată cercetătorii americani 
într-un studiu publicat în Daily Telegraph.

• Cafea scumpă. Prețul cafelei Robusta s-a 
apropiat ieri, la Londra, de cel mai ridicat 
nivel din ultimii cinci ani, iar tendința ascen
dentă ar putea continua, stimulată de 
achizițiile fondurilor de investiții.

E rândul martorilor apărării
Santa Maria (MF) - După ce cererea lor 

de achitare de acuzații, pe baza insufi
cienței probelor, a fost respinsă, avocații 

lui Michael Jackson au che
mat joi primii martori ai 
apărării, doi tineri originari 
din Australia, despre care a- 
cuzarea susține că ar fi fost 
agresați de cântăreț în urmă 
cu aproximativ un deceniu.

Cei doi au dormit în ace
lași pat cu Jackson când erau 
copii, la începutul anilor '90, 
și despre care acuzarea a sus

ținut cu martori că au fost agresați.
W âde Robson (22 ani) și Brett Barnes (23 

ani) au declarat că nu au fc st supuși la nici 
o agresiune sexuală din partea cântărețului.

Brett Barnes
(Foto: EPA)

Dependent 
de pilule

Londra (MF) - Rocker- = 
ul Ozzy Osbourne a fost i 
diagnosticat cu Sindro- i 
mul Parkinson și va tre- j 
bui să ia medicamente i 
zilnic tot restul vieții ! 
pentru a-și controla tre- Pamela (Foto: epa)

muratul corpului și miș
cările involuntare.

Ozzy (56 ani) s-a dus 
de curând la medic pen-

larăși 
singură
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Cel mai influent la Hollywood

Peter Jackson

S-a vândut cu 190.000 euro

Mașina pe eBay

Numărul din iunie al revis 
tei Premiere scrie că neo-zee- 
landezul în vârstă de 13 de 
ani este unui dintre puținii 
producători care influenței ă 
mersul lucrurilor la Holly
wood, fără a avea o mare fil
mă în spate.

Pe locul al doilea în topul 
puterii se află regizorul și 
producătorul Steven Spiel
berg urmat de Steve Jobs și 
John Lasseter, șefii de la 
Pixar ocupanții primului loc 
în top anul trecut Regizorul 
amtrican George Lucas, cre
atorul seriei de filme „Star 
Wars”, se află pe poziția a 
unsprezecea. Printre actorii 
din top se află Tom Cruise, 
Mel Gibson, Tom Tanks, Will 
Smith și Johnny Depp.

mnca. Născută 
în zodia scorpion, îi 

ct lansul, iar 
sportul preferat este 
voleiul.

(Foto: Traian Mânu)

ianuarie la prețul de 9.500 de 
euro Volkswagen-ul Golf gri 
metalizat vechi de șase ani, 
înainte de a-și da seama că 
proprietarul precedent al a- 
cesteia fusese cardinalul Jo
seph Ratzinger. Când acesta a , Ii 
devenit Papă, tânărul german 
a scos la licitație vehiculul. j

Licitația a fpst deschisăîn 
25 aprilie și, între timp,.iș-; 
gina cu oferta tânărului jșșr- J 
man a fost consultată de >7,4 i 
milioane de utilizatori, un re- J 
cord pentru Germania. ■>.' ■

■ Mașina Papei Bene
dict al XVI-lea a fost 
câștigată la licitație de 
un cazino virtual.

Berlin (MF) - Mașina care 
i-a aparținut Papei Benedict 
al XVI-lea și care fusese scoa
să la licitație pe un site ger
man pentru suma minimă de 
zece mii de euro a fost adjude
cată, joi seară, cu aproape- 
190.000 de euro.

După ce joi di nineeța lici
tațiile depășiseră suma de 
100.000 de euro, ofertele au 
urcat cu încă 90.000 de euro 
în câteva ore. Câștigătorul li
citației, înregistrat în Statele 
Unite, este un cazinou virtu
al. Un purtător de cuvânt al 
eBay Germania a confirmat 
că tranzacția este validă.

Benjamin Halbe, un ger
man de 21 ani, a cumpărat în

■ Clasamentul a fost 
realizat de către revista 
Premiere și va apărea în 
numărul din iunie.

Los Angeles (MF) - Regi
zorul Peter Jackson, autorul 
trilogiei „Stăpânul inelelor”, 
a fost ales cel mai influent om 
de la Hollywood, transmite 
site-ul Ananova

tru că nu mai suporta să 
nu-și poată controla miș
cările și punea acest lu
cru pe faptul că a abuzat 
de droguri și alcool toată 
viața.

Rocker-ul a fost anun
țat însă că are Sindro
mul Parkinson, o boală a 
sistemului nervos cen
tral pe care a moștenit-o 
de la rudele sale.
„Când i-am spus 
surorii mele, 
mi-a spus «Și 
tu? Mama, 
mătușa Elsie 
și bunica au 
avut boala 
asta»”, a 
povestit el.

Los Angeles (MF)- 

Actrița Pamela 
Anderson s-a 
despărțit de actotui 
Stephen Dorff, cu 
care a avut o stație 
timp de cinci luni; 
scrie Daily Mirror. 
Actrița s-a despărțit 
de Dorff pentru că 
simțea că relația lor 
nu are viitor. „Pam și 
Stephen s-au simțit 
foarte bine împreu
nă, dar relația lor nu 
părea să ducă nică
ieri. Nu a existat nici 
o ceartă de proporții 
între ei, relația s-a ră
cit ife la sine", a de- 
darat o sursă apro
piată de Anderson.
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Rozalii Purcelușii se înghesuie pe lângă 
mama lor, fascinați de blițul aparatului de 
fotografiat. (Foto:. Ovidiu Pascu)

■ Naveta spațială o va 
avea la comandă pe 
Eileen Collins, colonel de 
aviație în rezervă.

Washington (MF) - Eileen 
Collins, prima femeie care a 
condus echipajul unei navete 
spațiale, în 1999, va primi co
manda lui Discovery în misi
unea din luna iulie, însă fap
tul rămâne izolat, agenția spa
țială americană fiind domi
nată încă de bărbați.

Eileen Collins are 48 de ani, 
este prima femeie care a pi
lotat și comandat o navetă 
spațială. Cunoscută pentru 
sângele ei rece, Collins a con
dus deja o lansare dificilă în 
1999. Alegerea ei pentru a 
comanda misiunea lui Dis
covery, cu atât mai importan
tă pentru că este prima după
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Scoase la licitație
New York (MF) - Sute de obiecte ce au 

aparținut lui Laurance Rockefeller, care a 
încetat din viață anul trecut, vor fi scoase 
la licitație în octombrie, afiunță casa de 
licitații Sotheby's. Vor putea fi cumpărate 
peste 800 de obiecte, printre care tablouri 
și sculpturi provenind din apartamentul lui 
Laurance Rockefeller de pe Fifth Avenue, 
de la biroul său din Rockefeller Center; 
Manhattan, dar și de la locuințele din 
Pocantico Hills și Woodstoțk, statul New 
York, Vermont și Wyoming.

O metodă de prelungire
■ Protejarea organismu
lui de radicalii liberi a 
avut un efect pozitiv 
asupra șoarecilor.

Washington (MF) - Cercetă
torii americani au reușit să 
încetinească îmbătrânirea la 
șoareci, permițându-le nu nu
mai să trăiască mai mult, ci 
și să fie mai sănătoși.

Eileen Collins va conduce echif jul de pe Discovery (Fote.: epa)

r

$ 1
/

n ..
.. '«s

accidentul Colul biei, a fost 
însă doar o întâmplare. Cei 
mai experimentați astronauți 
NASA conduc cu rândul mi
siunile navetelor, iar acum

Studiul publicat joi de re
vista Science a arătat că pro
tejarea organismului de radi
calii liberi, suspectați de mult 
că ar fi responsabili pentru 
îmbătrânire, a avut un efect 
pozitiv la șoareci și ar putea 
avea și la oameni.

Șoarecilor li s-a administrat 
o enzimă care neutralizează 
radicalii liberi, iar rezultatul 
a fost că durata lor de viață 

era rândul ei. „Nu sunt neli
niștită, nu am emoții, nu sunt 
tensionată”, a declarat Col- 
lins, «ieși lansarea lui Dis
covery a fost amânată deja de 

a crescut cu 20% față de cea 
obișnuită. în plus, animalele 
care au primit enzima au be
neficiat de o rezistență cardi
acă mai mare decât celelalte. 
Experimentele sugerează că 
oamenii ar putea fi ajutați să 
trăiască mai mult, fără să 
sufere de bolile bătrâneții, da
că ar fi protejați mai bine de 
radicalii liberi.

două ori din cauza unor inci
dente similare celor care tg 
provocat accidentul Coin® 
biei. JJn nou eșec ar putea pu*  
ne capăt zborurilor spațiale/^ 
americane. 'va

Echipaj de șapte
Eillen Colins, fost pilot de 

încercare și colonel de aviație 
în rezervă, va efectua mane
vre de zbor care nu au mai 
fost încercate înainte, pentru 
a poziționa naveta astfel încât 
să poată fi fotografiată din 
anumite unghiuri. Ea va su
praveghea trei ieșiri în spa
țiu, dintre care una destinată 
să testeteze tehnici de repa
rare a eventualelor defecțiuni. 
Căsătorită și mamă a doi''co
pii, ea va avea în subordine 
un echipaj alcătuit din cinci 
bărbați și o femeie.

Exponat LaMuzeul 
International Dh din 
New Delhi â-a dteschis o 
expoziție de toatete/ ur 
mărind S.OQBdeanide is
torie. ■■ (MkBA)


