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mai complet supliment TV cu 32 de pagini integral color, detalii și poze din culisele filmelor. In premieră, starul de pe copertă este o hune-

■ Patronul agresat și 
amenințat de Dan 
Vasilie a trimis o petiție 
președintelui Băsescu.

Deva (T.S.) - La aproape două luni de la arestarea lui Dan Vasilie, lucrurile sunt departe de a se finaliza. Exis

tă temeri din partea lui Paul Dbrr, patronul motelului în care a fost arestat cunoscutul interlop, că Dan Vasilie va fi pus în libertate. în plus, potrivit acestuia, se fac mari presiuni asupra sa și a familiei sale pentru a-și retrage acuzațiile aduse. Din acest motiv și pentru că nu se sim-

și dinte în siguranță, administratorul Villei Dorr s-a adresat președintelui Băsescu.„Am făcut acest lucru, deoarece nu sunt deloc mulțumit de modul în care se desfășoară procesul. Sunt stupefiat de lipsa de reacție a completului de judecată la injuriile pe care i le aduce Dan

arestVasilie. în plus, sunt exasperat de agresivitatea cu care avocații acestuia mă sfătuiesc să renunț la acuzații. Nu mai vorbesc de faptul că primesc diverse telefoane prin care mi se dă de înțeles că cineva e tot timpul cu ochii pe mine”, a afirmat administratorul Villei Dbrr. /p.3

1 doreancă!

Paznici în greva foamei
Teliuc (M.S.) - Disperați că nu și-au primit salariile în acest an, 9 dintre cei 45 de agenți de pază ai EM Teliuc au intrat ieri în greva foamei. S-a semnat un protocol care prevede achitarea eșalonată, de astăzi, a salariilor.

Bicicleta ucigașă
Cinciș (M.T.) - Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața după ce cu o zi înainte căzuse de pe bicicletă. Adrian M. a plecat marți cu sora sa și un prieten la plimbare la Cinciș. în timp ce se întorceau acasă, băiatul s-a dezechilibrat și a căzut. A doua zi, la spital, a suferit un stop respirator și a decedat.
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Rata inflației în 2005
irricete ratei inflației din luna aprilie a.c., conform guvernato

rul M. Isărescu. nivelul cu care au avansat numai prețurile 

administrate, respectiv tarifele la utilități și bunurile accizate.

Prof Art 2005
Deva (S.B.) - Ieri, la Galeriile de Artă „Forma” din Deva a avut loc vernisajul expoziției „Prof Art” 2005 semnată de zece profesori de la Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță”.Expoziția cuprinde lucrări de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă în tehnici diverse și pe diferite suporturi materiale.Ea va fi deschisă până la finele lunii mai.

Abonamentul arde gazul!
Deva (C.P.) - Introducerea abonamentului la gaz a creat o stare generală de nemulțumire în rândul consumatorilor hunedoreni.Zeci de reclamații scrise s-au înregistrat ieri la Dis- trigaz Nord - Sucursala Deva. „Șocul” a apărut după ce zilele trecute s-au dis

tribuit facturile aferente lunii aprilie.în cele mai multe cazuri contravaloarea facturii o reprezintă în fapt costul noului abonament, a cărui valoare minimă a fost de 160.650 de lei.Dar de ce trebuie să plătim acești bani? /p.3

Neatenție la volan
Crișcior (M.T.) - Conducătorul unui ciclomotor a fost grav rănit după ce o Dacie 1- a lovit în plin. Șoferul autoturismului Dacia, Mihai Calmar, de 20 de ani, din Crișcior, staționa pe contrasens. A vrut să intre în trafic, dar nu a acordat prioritate de trecere unui ciclomotor. în urma impactului, Marcel Ganea, de 38 de ani, din Ormindea, a suferit o fractură de gambă și a fost internat la Spitalul Brad.

RFCLAMA

Operațiunea „apartamentul"
■ Doi administratori 
sunt cercetați pentru 
evaziune fiscală și fals 
în declarații.

Hunedoara (M.T.) - Administratorii a două societăți comerciale din Hunedoara sunt cercetați pentru comiterea in- fracțiunii de fals în declarații și evaziune fiscală.Gheorghe M. a scos la vânzare sediul firmei sale, pe care ulterior a cumpărat-o tot el, dar ca persoană fizică. în luna septembrie a aceluiași an, Gheorghe M., de 42 de ani,

vinde sediul firmei (un apartament cu trei camere) lui Ladislau G., de 30 de ani, și el administrator la o societate comercială din localitate, fără a declara valoarea reală a imobilului. Astfel, acesta s-a sustras cu peste 550 de milioane lei de la plata impozitului către stat.Valoarea prejudiciului urmează să fie stabilită de lucrători ai Biroului de Investigare a Fraudelor Hunedoara.Cei doi simt cercetați pentru evaziune fiscală și fals în declarații.
PrCȘCClintelC sirian Bashar El Assad (stânga) s-a întâlnit ieri cu președintele egiptean Hosni Mubarak în orașul Sharm el Sheikh (Egipt) de la Marea Roșie.

(Foto: EPA)



• Ultimatum prelungit. Ultimatumul acordat de cei care l-au luat ostatic pe australianul Douglas Wood, care a expirat marți, a fost prelungit până joi la miezul nopții, a a- nunțat muftiul Australiei, șeicul Taj Eldin al Hilali, aflat în misiune în Irak. Răpirea lui Wood (63 ani) a fost anunțată la 1 mai.• Ratificate. Parlamentul slovac a ratificat, miercuri, cu o largă majoritate, Constituția europeană, fa numai câteva ore după ce Tratatul a fost aprobat și de Camera inferioară a Legislativului austriac.
Eliberați

Washington (MF) - Un pilot și un elev al unei școli de pilotaj au fost eliberați, miercuri, fără a fi inculpați, după ce avionul la bordul căruia se aflau s-a apropiat la mai puțin de cinci kilometri de Casa Albă, provocând evacuarea principalelor instituții din Washington. Ei pot fi sancționați pentru pătrunderea intr-un spațiu interzis și refuzul de a comunica cu turnul de control.
I s-a oferit 
clemențaLondra (MF) - Regele Iordaniei a decis să-i o- fere clemență lui Ahmed Chalabi, controversatul politician irakian care a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru fraudă, după ce banca sa a falimentat în 1989, paguba fiind de 300 milioane de dolari. Președintele irakian Jalal Talabani i-a cerut regelui Abdullah să soluționeze confîctul dintre Iordania și Chalabi, în prezent vice- pr alkului

Nou val de atentate în Irak

Bush și Putin 

(Foto: EPA)

Prieteni
Washington (MF)- 
Președintele ameri
can, George W. 
Bush, a reafirmat 
miercuri, că este pri
eten cu omologul 
său rus, Vladimir 
Putin, subliniind că 
Rusia nu este un 
inamic al Statelor 
Unite. Bush a pre
cizat că Statele Unite 
și Rusia au opinii 
diferite în anumite 
privințe, dar sunt de 
aceeași părere când 
este vorba de cola
borarea în favoarea 
păcii. în timpul 
turneului în Europa, 
Bush a vizitat Leto
nia, Olanda, Rusia și 
Georgia. Letonia și 
Georgia sunt foste 
republici sovietice 
care și-au câștigat 
independența în 
1991.

MiG prăbușit aproape de 
Budapesta, la antrenament

Budapesta (MF) - Un avion militar MiG- 29 s-a prăbușit, miercuri, lângă orașul Kecskemet, la o sută de kilometri sud de Budapesta, însă pilotul a reușit să se catapulteze, a anunțat poliția.Avionul efectua un zbor de antrenament când unul dintre motoare s-a oprit, a declarat Istvan Bocskai, responsabil al Ministerului Apărării. Aeronava s-a prăbușit lângă aeroportul de unde decolase.Ministerul Apărării a decis formarea u- nei comisii de anchetă pentru efectuarea investigației.Forțele militare ungare au primit 28 de avioane MiG-29 de Ia Rusia în 1993, ca parte a datoriei acestei țări. Unul dintre ele s-a prăbușit în 1998, accidentul soldându-se cu moartea pilotului. Potrivit anchetei, incidentul a fost determinat de o eroare de pilotaj.Dintre cele 26 de avioane MiG-29 ale Ungariei, 12 sunt folosite pentru piese de schimb.

Avion rusesc MiG-29 (Foto: epa)

cwâmw.
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 

Deva. Str. 22 Decembrie, hr. 37 A 
Nr. ISSN 122O-9S7O

JURNAL

■ Zeci de morți și răniți 
în atacuri produse la 
Bagdad, în orașul Kirkuk 
și în zonele adiacente.

Bagdad (MF) - Un atac cu mașină-capcană comis ieri, la Bagdad, s-a soldat cu cel puțin 12 morți și 56 de răniți, în timp ce alte trei atentate produse în orașul Kirkuk și zonele adiacente au provocat decesul unui civil și rănirea gravă a altor persoane.O mașină-capcană a explodat, ieri, pe artera principală a cartierului Jadida, din Bagdad, provocând moartea mai multor persoane.Explozia a avut loc în jurul orei locale 11.00.Pe de altă parte, un civil i- rakian a fost ucis iar alți patru, împreună cu un polițist, au fost răniți într-un atentat cu mașină-capcană, la Kir-

Pompier irakian în timp ce stinge incediul provocat de explozia 

unei mașini-capcană ieri, la Bagdad (Foto: epa)kuk, și alte două atacuri comise în apropierea acestei localități.„O mașină-capcană a explo
dat la o distanță de 20 de metri de postul de poliție Aza- di, situat în nordul orașului, provocând moartea unui civil

și rănirea altor doi”, a declarat colonelul Adnan Abdallah, din cadrul poliției locale.Explozia s-a produs în jurul orei locale 10.30, într-un cartier locuit de kurzi și turci.Un polițist și doi civili au fost răniți în urma exploziei unei mașini-capcană și a unei bombe, într-o regiune locuită de kurzi, situată la nord de Kirkuk, a anunțat șeful poliției locale, generalul Turhan Yussef.„O mașină-capcană a explodat în jurul orei locale 09.30, în apropiere de un punct de control de pe șoseaua care face legătura cu localitatea Su- leimaniyah, rănind grav un alt polițist”, a precizat generalul Yussef.O bombă artizanală a explodat la o distanță de doi kilometri, în apropierea unui pod, rănind doi civili, a anunțat aceeași sursă.
Declarație a summit-ului SEECP

A
■ Aceasta se referă la 
inundațiile din România 
și Serbia-Muntenegru, la 
regiunea Kosovo și la Irak.

București (MF) - Partici- panții la summit-ul SEECP de la București au adoptat, miercuri, la finalul reuniunii, o Declarație în care își exprimă susținerea pentru găsirea u- nei soluții politice pentru Kosovo, cu respectarea rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al ONU, prin dialog între Priștina și Belgrad.Declarația reafirmă importanța cooperării regionale pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității statelor membre SEECP și pentru a-

firmarea SEECP ca „vocea regiunii prin excelență” și pentru a da forță procesului de integrare europeană și euro- atlantică a statelor din regiune.
Stabilitate regionalăSemnatarii documentului recunosc importanța stabilității regionale ca o precondiție pentru a avansa în procesul de democratizare și subliniază importanța respectului suveranității, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor.Ei subscriu principiilor respectării legislației internaționale și susțin dialogul ca mijloc de soluționare pașnică a disputelor.

Liderii statelor din regiune își exprimă dorința de a coopera în lupta împotriva amenințărilor neconvenționale, precum terorismul, crima organizată, corupția, traficului ilegal.Declarația condamnă actele teroriste din Irak, soldate cu pierderea vieții unor oameni nevinovați și cu luarea de ostatici din statele membre SEECP și reafirmă susținerea puternică pentru eforturile internaționale pentru combaterea acestei amenințări globale.Liderii țărilor din regiune susțin acțiunile de minimalizare a consecințelor inundațiilor din România și Serbia- Muntenegru.

Atentate 
revendicateDubai (MF) - Gruparea Ansar al-Sunna a revendicat, miercuri, două atentate sângeroase comise în aceeași zi la Tikrit și Hawija, potrivit unor comunicate publicate pe un site Internet islamist.Aceșt atentat s-a soldat cu 38 de morți, printre care trei ofițeri de poliție, și cu 84 de răniți, potrivit celui mai recent bilanț oficial.Atacul s-a soldat cu 32 de morți și 28 de răniți, potrivit celui mai recent bilanț dat publicității de surse medicale.

Apel către 
Liga Arabă

Cairo (MF) - România a cerut ajutorul Ligii Arabe pentru obținerea eliberării ostaticilor români reținuți in Irak, informează site-ul agenției kuwaitiene de presă KUNA.Apelul a fost formulat marți de secretarul de stat pentru afaceri globale în MAE român,Teodor Bacon- schi, în cursul unei întrevederi cu Nureddin Hashad, adjunctul secretarului general al organizației arabe.
AcționeazăHashad a declarat că Liga Arabă și secretarul general al acesteia, Amr Moussa, vor i- niția contactele necesare în Irak, pentru a cere eliberarea ostaticilor români. El a adăugat că îi va comunica lui Moussa, care se află la Brasilia, rezultatele discuțiilor cu responsabilul român.România a anunțat că nu își va negocia politica externă și nici nu va discuta despre o eventuală răscumpărare cu gruparea care îi deține pe cei trei ziariști români în Irak.Ziarista de la Prima TV Marie Jeanne Ion, camerama- nul Sorin Mișcoci și Eduard Ohanesian, corespondent al cotidianului România Liberă, au fost răpiți la 28 martie, la Bagdad. Răpitorii au cerut României ca, până la 27 aprilie, să anunțe retragerea celor 860 de militari din Irak.

Tony Blair,
Londra (MF) - Premierul Tony Blair a fost ovaționat timp de 20 de secunde de către deputății laburiști, la prima reuniune a grupului parlamentar laburist, după alegerile de joia trecută.Deputății l-au aplaudat și l-au aclamat pe Tony Blair, primul lider laburist din istorie care a reușit să câștige alegerile de trei ori consecutiv.în pofida acestei victorii fără precedent, Tony Blâir a fost criticat în ultimele zile de unii deputați laburiști, care îi reproșează un stil prea prezidențial și care au cerut plecarea lui de la Downing Street înainte de încheierea mandatului.Mai mulți aliați ai premierului britanic, între care ministrul Culturii, Tessa Jowell, sau ministrul

ovaționat5

Premierul Tony Biair la al 

treilea mandat (Foto: epa)Muncii și Pensiilor, David Blunkett, și-au exprimat în mod public sprijinul față de liderul laburist.Partidul Laburist deține 356 dintre cele 646 de locuri din Camera Comunelor. Majoritatea de care dispun a fost drastic redusă, în urma scrutinului de la 5 mai.
Cu un an înaintea aderării

Sofia (MF) - Amânarea a- cordării statutului de observatori pentru reprezentanții Bulgariei și României nu trebuie înțeleasă ca un caz de discriminare, a declarat Hans- Gert Poettering, liderul Grupului Partidului Popular European - Partidul Democrat European (EPP-ED). Hans- Gert Poettering a precizat că

nu vor exista negocieri în vederea primirii observatorilor bulgari în Parlamentul European. El a precizat că și cele 10 noi state membre UE au trimis observatori la Parlamentul European cu un an înaintea aderării. Poettering și-a exprimat speranța că Sofia va accepta această decizie cu multă înțelegere.

Grenada fusese 
armatăTbilisi (MF) - Grenada găsită în Piața Libertății din Tbilisi, la 10 mai, în timpul discursului susținut de George W. Bush era armată, a declarat un anchetator, citat, sub acoperirea anonimatului, de agenția RIA-Novosti.Informația potrivit căreia grenada a fost aruncată din public și nu lăsată jos pe pământ este confirmată și de alți martori oculari, a declarat sursa citată.
Pericol de panicăResponsabilul a subliniat că dacă grenada ar fi explodat, președinții georgian și american, care se aflau la 50 de metri depărtare, pe un podium înalt, nu ar fi fost în pericol. însă, a precizat sursa, mai multe persoane ar fi putut fi rănite sau chiar ucise, ceea ce ar fi produs panică și busculadă în rândul mulțimii.Secretarul Consiliului Național de Securitate al Geor- giei, Ghela Bejuașvili, a declarat, miercuri, că grenada descoperită în Piața Libertății. nu era armată. >Potrivit versiunii sale, grenada nu a fost aruncată, ci a fost găsită de un agent al serviciilor georgiene de securitate, la 50 de metri de podiumul pe care stăteau președinții Mihail Saakașvili și George W. Bush.
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Victime tăcute■

• Bursă. Cele patru agenții din Deva, Hunedoara, Orăștie și Petroșani ale AJOFM Hunedoara vor organiza astăzi, între orele 9 și 13, bursa locurilor de muncă pentru persoanele de etnie rromă. în prezent, în evidențele Agenției se află 1350 de persoane rrome fără loc de muncă. (I.J.)

Rusia sub asediu 
de catifea
Adrian SătăGEAN____________________

adrian.salagean@informmedia.ro

Cine are Rusia în echipă câștigă mondi
alele la capitolul zone de influență. 
„Asediul" Moscovei se face, din două direcții, 

sub tirul încrucișat al globalizării. Crisparea 
roșie a fostului spațiu sovietic se dizolvă sub 
parfumul îmbătător al Westului. Nu degeaba 
președintele american George W. Bush caută 
„curcubeul" tot mai aproape de Mama Rusia. 
Ucraina a fost „comutată" deja de la destinul 
ei Estic, odată cu câștigarea alegerilor de 
către prooccidentalul Viktor lușcenko. Apoi 
nu sunt nici trei zile de când președintele 
american vorbeă la Tbilisi, în aclamațiile 
auditoriului, despre o eventuală integrare a 
Georgiei în NATO.

Lucru de neimaginat cu doar patru-cinci 
ani în urmă, Rusia este gata să semneze 
tratatele referitoare la granițe cu Estonia și 
Letonia. Se discută tot mai mult de retragerea 
armatelor rusești de pe teritoriul fostelor state 
sovietice în frunte cu Georgia, în timp ce 
șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, vorbea 
chiar de prezența trupelor NATO pe teritoriul 
rus.

■ Există victime ale 
interlopului Dan Vasile 
care, deocamdată, 
preferă să tacă.

Tiberiu Stroia________________
tiheriu.stroia@informmedia.ro

Deva - Patronul Vilei Dorr, cel care a avut curajul să-l denunțe pe Dan Vasile, încearcă să pună bazele unei asociații a celor care au fost șantajați de interlop. „Am contactat mai mulți patroni care au căzut victime lui Dan Vasile și am hotărât să înființăm o asociație. Fac acest lucru din dorința de a fi mai puternici”, susține hunedo- reanul. Prin intermediul său, CUVÂNTUL LIBER a reușit
Abonamentul mai mare decât consumul
■ Deciziile de introdu
cere a abonamentului 
și valorile lui aparțin 
ANRGN.Deva (C.P., L.L.) - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale justifică abonamentul prin faptul că suma e necesară pentru acoperirea costurilor impuse de operarea

Zestrea de invidiat a Rusiei a făcut posi
bilă și organizarea unui summit cu UE 
la... Moscova. Irigarea societății rusești cu 

sevă de Bruxelles începe cu punerea în dis
cuție a simplificării regimului vizelor între 
Rusia și UE. O Rusie europeană și membră a 
NATO pare azi o blasfemie. Dar foamea de 
investiții a acestei imense țări, visul „mujicu
lui" de a fi domn la Paris vin prea bine în 
întâmpinarea interesului occidental pentru 
resursele fantastice ale Rusiei. Ce va fi după 
ce UE, Rusia și NATO vor fi una? Vom avea 
o nouă ordine mondială. Din păcate, cu mult 
mai contra naturii decât cea veche. Să fie 
liantul teama de fundamentalismul islamic?

Doamna Zina Luminița Paraschița Eugenia Ion Paraschiv

Dublu premiant la Olimpiadă

oancea pregăteșteun atac aerian asupra țânțarilor din oraș.
sâmbătă, 7 mal - După ce a născut în WC-ul din curtea casei, o tânără din Hunedoara a aruncat fătul în dejecții.- 0 persoană și-a pierdut viața și patru au fost grav rănite, în două accidente rutiere, produse pe DN7.- Un tânăr din Deva a încercat să spargă biserica din Lăpugiu de Jos, pentru a-l scoate, spunea el, afară pe luda.

■ Ciprian Oprișa a 
câștigat premii la 
olimpiadele naționale 
de matematică și fizică.

Raluca Iovescu_______________
riluca,iovescu@informmedia.ro

Brad (R.I.) - A participat la 3 olimpiade în această primăvară și la toate a obținut premii: a fost cel mai bun hunedorean la matematică și fizică și al doilea la informatică. La primele două a fost răsplătit și la faza finală a concursurilor: medalie de bronz și diplomă de excelență. „Și anul trecut am fost primul la ambele materii dar erau concursurile în aceeași săptămână. Anul ăsta au fost
luni, 9 mal - Ziua Europei sesărbătorește în localitățile din întreg județul.marți, 10 mal ” I - Un bebeluș de 6 ~ --------------------------------- ! luni, din Aninoasa,a murit în timp ce mama lui își ajuta rudele să pregătească un parastas.- Trei proiectile, datând din al ll-lea război mondial, au fost descoperite într-un depozit de fier vechi din Deva.- Termocentrala Mintia nu mai poate primi cărbunele livrat de CNH Petroșani, timp de 10 zile, datorită funcționării la capacitate redusă.i---------- ;----- ——-----;--------- i - Un bărbat din| miercuri, 11 mal vărmaga este| acuzat că a întreținut relații sexuale cu■ fiica sa de numai 12 ani.

Copiii vor avea mentori și for

matori calificați (Foto: T.Manu)

In jufrț_______________ ____ _ _

DN 7 Gurasada - Burjuc - Zam

DN 7 Simeria - Simeria Veche
In Deva aparatele radar vor fl amplasate pe Calea Zaran- 

dului - str. Mihai Eminescu - b-dul Decebal.

Meserii noi
Deva (R.I.) - în prima parte a lunii mai a expirat termenul limită pentru cei care și-au depus dosarele pentru a deveni formatori și mentori în cadrul Programului pentru învățământ Rural. Printre condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați sunt și absolvirea unor cursuri de specialitate în domeniu și obținerea anumitor grade didactice. în această perioadă are loc evaluarea dosarelor candidaților și faza finală, interviul, care se va defășura la București. 

să discute cu una dintre victimele interlopului. Potrivit acestuia, a avut un conflict cu Dan Vasile în urma căruia acesta l-a amenințat cu moartea.
“Aplic legea tăcerii”„Am chemat Poliția și ă venit, destul de târziu, o unitate mobilă a Jandarmeriei. Am rămas mască când am văzut că opt jandarmi nu au curajul să-l legitimeze. între timp, acesta îi înjura și amenința. După ce Vasile a plecat, am fost sfătuit de jandarmi să nu depun plângere pentru că s-ar putea să am probleme. însă, a doua zi, am fost la Poliție și am făcut plângere. Dar fără nici un rezultat. De aceea, prefer să 
și dezvoltarea Sistemului de distribuție, conform negocierilor cu UE. Problema este că aceste costuri ar trebui să fie obligațiile celui care deține afacerea, acum că există „stăpâni” cu capital privat?!
Ce spun consumatorii?Consumatorii casnici consideră că abonamentul la gaz este o mână băgată abuziv în buzunarul lor.

date diferite și... mi-am zis să încerc!” Ciprian este elev în clasa a X-a la CN „A.Iancu” din Brad. A început să rezolve probleme de matematică din culegeri în clasa a III-a. „M-a ajutat mult profesoara mea de matematică din gimnaziu, Violeta Farcaș, care m-a învățat să muncesc, ea m-a „inițiat”.
„...merită efortul”Ciprian muncește „în mod normal, ca să mă mențin în formă, 2-3 ore zilnic la matematică”. „în vacanța de vară citesc materia pe care o voi face în următorul an pentru a putea ca atunci să mă concentrez pentru olimpiade”. Chiar dacă înainte de concursuri are de trecut un efort
Electoratul în Braille

Deva (I.J.) - Chiar și votările de ieri, de la Asociația Nevăzătorilor din România pentru stabilirea persoanelor delegate la alegerile generale, au fost diferite. „La noi nu se recomandă o persoană care să ne reprezinte, ci fiecare se propune pe el însuși dacă crede că poate să reprezinte asociația. în ordine, au fost alese primele trei persoane”, a declarat loan Popa, președintele ANR. Alegerile de la Alba Iulia se

La ANR s-au desfășurat, ieri, alegeri (Foto: Ina Jurcone)

Dan Vasile însoțit de jandarmi (Foto: CI)aplic legea tăcerii”, spune T.M. administratorul unei firme. De teamă, la această
„Este injustă plata acestui abonament. Cine s-a mai pomenit să plătească abonament fără a beneficia de nici o facilitate”, afirmă doamna Zina din Deva.„Nu am plătit la gaz mai mult de 40000 lei. Acum factura sare la câteva sute de mii. Suntem obligați să dăm bani pentru ce? Nimeni nu ne oferă o explicație credibilă!” susține Luminița Paraschița.

considerabil, crede că „satisfacția merită efortul”. După olimpiada de fizică a rămas cu un mic regret. „Am fost depunctat la proba practică, la cea teoretică am avut un punctaj foarte mare. Din păcate, liceul nu-i prea bine dotat, are aparate vechi care nu prea funcționează...”

Ciprian Oprișa, multimedaliat

vor desfășura prin buletine de vot în Braille. „în acest an alegerile se vor desfășura prin vot secret. Pe buletinele de vot se vor înscrie membrii care candidează, tipăriți în Braille, în ordine alfabetică. Pe fiecare pagină va fi trecut câte un candidat. Electorul va imprima o împunsătură pe pagina cu candidatul preferat pentru președinte, și 2, respectiv 3, pentru vicepreședinți”, mai spune Popă. 

dată, T.M. face demersurile necesare pentru a obține dreptul de a purta armă.
„Abonamentul este nejustificat. Banii aceștia vor completa însă, și mai mult, veniturile celor de la gaz. Nu simt interesați decât de propriul lor buzunar”, crede Ion Paraschiv din Deva.„Nu mai știu prin ce metode să-și crească veniturile! Este destul de greu pentru pensionari, aceștia încercând să economisească bani în lunile de vară. Acum nici măcar acest lucru nu se mai poate. Ni se cer tot felul de taxe sub motivația că doar așa ne putem integra în Uniunea Europeană. Pe nimeni nu interesează faptul că trăim pe zi ce trece tot mai prost”, conchide Eugenia din municipiul Hunedoara.
Casă arsă din 
temelie

Blăjeni (M.T.) - Flăcările au mistuit o casă și au produs pagube de sute de milioane de lei. Avram Duma, de 57 de ani, din comuna Crișcior, se afla în casa părinților j săi din satul Plai. în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2:00, flăcările au cuprins casa. Nu a mai reușit să salveze nimic, imobilul a ars în întregime, până la fundație. Cauza izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit la tabloul instalației electrice. Pagubele au fost evaluate la 200 de milioane lei.

tel/lax: 219 631 
www. i d ad ve r t. ro
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1946-S-a născut Ileana Popovici. actriță, ilustrator mu- 

acal, realizator de emisiuni la TVR ___________________
1938 S -a născut tenorut Ludovic Spiess, tost ministru 

al Galliriii și actualul director al Operei Naționale Române 
3904 - S-a născut actrița Elvira Gotieanu ("Maiorul 

Mura", .Ciuleandra*.  .0 scrisoare pierdută") (m. 

3.09.1991)
I806 - A murit Samuil Micu, istoric, reprezentant de 

seamă al Școlii Ardelene (n. 1745)

Teatrul de Operetă „Ion Dacian" din București a prezentat, ieri, devenilor spectacolul „Călătorie în lumea muzicii”. Evenimentul a adus pe scena Casei de Cultură și două mari voci ale scenei românești de operetă: Daniela Vlădescu și Florfii Geor- 
gescu (Foto: Traian Mânu)

UmJTATI
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Sunteți ambițios șl prudeni în același i mp Dacă vă preocupă verificarea unor acte, puteți să le studiați fără Interdicții. Atenție la dietă!
21 agr.-ZO malîn prima parte a zilei sunteți abătut, din motive sen
timentale. Nu încercați să rezolvați singur problemele.
21 mart.-20 Iun. „Vă implicați in noi proiecte financiare, sperând in recuperarea unor bani. Flerul vă dirijează spre cooperarea cu persoane loiale. Fiți econom, dar nu zgârcit!
21 lun.20 Iul.Partenerul de viață vă oferă un cadou care vă bucură mult. Capacitatea de comunicare e excelentă. Rezolvați o problemă a unei persoane din anturaj.
21 lul.-20 aug.Vă bucurați de creșterea popularității. Relațiile în care vă implicați sunt mai ales de prietenie. încercați să dați mal multă stabilitate ființei iubite.
21 aug.-20 sept.Aveți prieteni puternici care vă susțin. Un prieten vă ferește de intrigile unei femei cam megalomane, care v-ar putea face mult rău.
21 sețrt.20 oct.Sunt puține șanse să realizați proiecte mărețe. Vă nemulțumește tot ce se petrece în jurul dv, căutați o persoană căreia să vă plângeți. O veți găsi.
21 oct.-20 nov.Primiți o propunere surprinzătoare, care vă dă îndoieli. Gândiți mai profund la rezultatele acestei întreprinderi. Pot apărea schimbări bune în plan social.

■

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice:
08.00-18.00 Zona Ilia: Gerbia, Almaș Săliște, Micănești 

Pogănești, Almășel
______________ ■ Zona Brad: Grohoțele, Dupăpiatră, Tarnița 

08.00-21.00 Zona Hațeg - Valea Muncelului

Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. Liliacului, bl. 24 A; Str. 22 Decembrie, 
________________ bl. 13; Str. Minerului, bl. 39, sc. C_________  

Apă:
Sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva: 

08.00-15.00 Str. 22 Decembrie, bl. 12, 12 A și 43 

(zona înaltă); Străzile: Bucovinei, Hărăului, 

N. Grigorescu, T. Vuia, Banatului, 
Apuseni, Ardealului

21 noy.-20 dec.Noutățile plăcute nu vă ocolesc. Dar nid dușmanii. Pentru marile realizări în carieră, azi porniți cu dreptul. Cuvântul de ordine e consecvențal

700 Junafal TVR. Sport

Soluția integrantei din 
numărul precedent: H - C - HAM - SIRENA - AU - MINOTAUR - PE - TU - URI - REA - NR - A - CĂRUȚE - GS - A - ARATARI - IV - IR - Gl - AA - IB - FV - ARMA - EROI - CĂPCĂUNI - DOGAR - LI - U - MATIZ - CAPI

Tunanovu
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Ambulanța 961
Pompieri 981
Jandarmerie 8GB
Poliție 985
OJ.P.C. HP 214911
Urgențe 112

21 dec.-20 lan.Vă doriți să vă mai relaxați, așa că nu ar strica să vă refugiați câteva ore la un prieten. Fiți atent la ce mâncați, ca să nu aveți probleme cu stomacul.
21 lan.-20 febr.Sunteți la înălțimea așteptărilor în tot ce faceți. Dați dovadă de intuiție și subtilitate în plus sunteți din ceîn ce mai norocos.
21 febr.-20 mart.Sunteți uimit de răbdarea avută cu cei care fac mereu greșeli. Participați la o excursie obositoare, faceți multe treburi casnice, deși nu vi le cere nimeni.

Meteo
745 Agenția 2 fără un sfert 
920 Cs minute de cuhuă 

930 Teleshopping 

1000 Avanpremieră 
10:10 Ofițer Karen 
1100 rtul miracolelor 
1155 Euro - Dispecer 

1200 rentat 100% 
1300 Vile și palate celebre 

1330 Desene animate: Famil
ia lepurilă 

1400 Jurnal TVR 

1430 Teleshopping 
1500 Trixma partidelor par 

lamentare 

1530 România politică 
1600 Cât ești de frumoasă!

H (comedie, SUA 2003) 
Cu: Marissa Jaret Wi ( 
nokur, Mark Consuelos, 
Fran Drescher. Când nu 

ești nid prea frumoasă 
și nid prea slabă.

1735 feteies general Creditul 
agricol

1825 Știrea zilei 
1850 Eurovision 2005 
1900 JunaU.TVR. Sport 

Meteo

20:15 Stele... de 5 Stele 

21:15 Școala vedetelor 

2230 Burlaci Episodul 9 
2300 JumaM TVR Sport 

Meteo
2330 Beatles - tmerețe zbud- 

î? umată (dramă, SUA 

1994) Cu: Stephen 
Dorff, lan Hart, Gary 
Bakewell, Chris O'Neil, 
Paul Duckworth, Scott 
Williams. 
Premiul BAFTA 1995, 
pentru film muzical. Un 

gnțr de tineri 
necunoscuți din Liver
pool încearcă să 

cucerească tineretul din 
duburi și baruri cu o 

muzică ciudată, rebelă, 
dar foarte antrenantă.

120 Stele...de 5 stele 

2:15 Gnd minute de cultură 
225 Jurnalul TVR Sport 

Meteo (reluare)
330 izvorul gaben

’ (reluare)

700 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce cartea 

Cu: Dan C. Mihăilescu
9:15 Tânăr și neliniștit. Cu: 
g Eric Breeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 E * rul de suflete 

11:15 Zâmbete Intr-o pastilă 
12:15 La Bloc 

1300 Știrile PRO IV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Bodyguard (reluare) 
1600 Tânăr și neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Cu zed de premii, cu 
actori ce își trăiesc 
viața pe platourile de 

filmare, identificându- 
se cu personajele, cu 
căsătorii, divorțuri ca-n 
filmele care se 

respectă...
1700 Știrile PRO TV 

17:45 Teo Cu Teo Trandafir 
1900 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

630 în gura presei

700 Obervator Sport Cu: 
Sanda Nicola

800 Canalul de știri 
1000 în gura presei 

1030 Concurs interactiv 
1200 Comedia animalelor 

1230 Limbo (dramă, SUA 

H 1999) Cu: David 
Strathaim, Mary Elisa
beth Mastrantonio, 
Vanessa Martinez, Kris 
Kristofferson, Casey 
Siemaszko, Michael 
Laskin. Alaska este cel 
mai sălbatic ținut al 
Americii, un tărâm plin 
de bogății, un pământ 
al aventurii și căinței. 

1300 Observator 

1600 Observate 
16:45 Vi re- A trăi cu pasi- 

0 une (Italia, 2002). Cu:
Edoardo Costa, Giorgio 

Ginex
17:45 9595-Te învață ce să 

fad
1900 Observator Sport.

Meteo. Cu: Alessandra 

Stoicescu și Lucian 

Mândruță

2030 Războiul stelelor. Atac- 

O ul danelor (aventuri, 
SUA 2002) Cu: Ewan 
McGrego, Natalie Port
man. Hayden Chris
tensen, lan McDiarmid, 
Pemilla August Noul 
capitol din seria Star 

Wars este situat în 
timp la zece ani după 
evenimentele din 

Episodul I Amenințarea 
fantomei.

23:45 Batman se întoarce
13 (acțiune, SUA 1992) 

Cu: Michael Keaton, 
Danny DeVito, Michelle 
Pfeiffer, Christopher 
Walken. Sufletul fabu
losului oraș Gotham e 
amenințat de o bandă 

de creaturi diabolice.
230 Știrile PRO TV (relu

are)

330 Batman se întoarce 

H (reluare)
530 Teo (reluare)

2030 Răfuială dincolo de 
î? moarte (thriller, SUA 

1994) Cu: Jean-Claude 

Van Damme, Mia Sara, 
Ron Silver, Bruce 
McGill. Anul 1994. Soția 

lui Walker, Melissa, este 
pe punctul de a-i da 

vestea ca așteaptă 
primul lor copil, când 

cei doi sunt atacati.
2230 Cavalerul străzii 

(acțiune, SUA 1993) 
Cu: Jeff Speakman, 
Christopher Neame, 
Jennifer Găti, Lewis Van 
Bergen, Richard Coca. 
Un polițist asistă 
neputincios la uciderea 

unei fetițe de 6 ani.
030 Observator 
130 Concurs Interactiv 
230 Dinozaurii

300 Stagiarii
330 Vlvere (reluare) 
4309595-Teînvață rasă 

fad (reluare)

500 Poveștiri adevărate 
(reluare)

5:30 Jesus (reluare) 
700 Culoarea păcatului 
8:15 Te voi învăța
13 să iubești 

9:15 Mama vitregă
0 (reluare)

10.10 Mama vitregă 

11:15 Totul despre

g Camila 
12:15 îngerul nopții 

13:15 Răzbunarea 
14:15 s Pisica săbatică. Cu:

g Marlene Favela, Mario 
Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 

Alcazar, Liliana 

Rodriguez 
153C sus 
1725 Vremea de Acasă 

1730 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de 
Lucian Viziru 

1800 Rețeta de acasă 

18:10 Luna 
19:15 Te voi învăță

g să iubești

20:15 Numai iubirea 
2130 Ciocolată cu piper Cu:

QMurilo Benlcio, Mariana 
Ximenes, Mariana da Silva 

2330 Culoarea păcatului 
030 Răzbunarea Cu: 

g Gabriela Spanie, Josă
Angel Llamas, Katherine 

Slachoque. Cu 25 de ani 
în urmă o tragedie a 
marcat viața Helenei 
Fontana (Marfa Helena 
Doering), a cărei fiica 

nou născută a fost de
clarată moartă. Helena, 
devenită o femeie matură, 

crede că a găsit din nou 
fericirea îndrăgostindu- 
se de cel care-i va fi soț, 
Luis Miguel Ariza (Josă 
Angel Uamas), un 

bărbat tânăr și elegant, 
tatăl unei fetițe.

130 Poveștiri adevărate 

(reluare)
200 Ciocolată cu piper 
400 Muzica de Acasă

700 5 Sărută-mă, prostule!
800 Teleshopping 

830 CeZAR și Tipar 
9:00 COOLmea distracției 

1000 Tonomatul DP 2. Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi
cații și mesaje în direct 
prin SMS

1130 Ond minute de cultură 

11:45 Pasiuni 
1235 EURO Dispecer 
12:40 Cum se judecă In

0 Queens 
1330 Teleshopping 

1400 Desene animate Tom-
□ my și Oscar 

1430 Midisavanți 
1500 împreună 1h Europa 

Magazin interetnic 
1600 Lecția de privit 
1630 Cind minute de cultură 
16.45 Jurnalul TVR 

1700 Rebelii 
1800 Jurnalul Euronews pen- 

tra inia
18:15 Cind minute de cultură 
1830 Auto Club 

1900 Soția lui

0 Lorenzo

2000 Dragul de Raymond 

2030 Povestiri incredibile
EJCiviizații dispărute. 

Episodul 2 
2130 Jurnalul TVR 
2200 Jurnalul Euronews pen

tru România 

22:15 D'ale Iu' Mitică Prezintă 
Mitică Popescu. 
Sentința judecătorească 

- Doamna Toader 
Păpușa din comuna 
Stănești, sat Pârvulești, 
județul Gorj deși a fost 
pusă în posesie prin 
hotărâre judecătorească 

în anul 2004, nu-și 
poate folosi terenul 
pentru că familia Bre- 
ban nesocotește, pentru 
a doua oară, decizia 

justiției.
23:15 Umbrele întunericului 

005 Galele TVR 2 
1:15 Omul Intre soft șl moft 

1:45 Dragul de Raymond 
2:15 Lecția de privit'

s

1 
ț

7:00 Teleshopping 

730 Levmtza prezintă 
7:55 Sport cu Florentina 
8:00 Teleshopping 

830 Sunset
0 Beach

930 Dragoste 
0și putere 

10:00 Kensky Show 

10:55 Clip Art 
11:00 Monica Prezintă

Monoca Puiu
1200 Sport, dietă și 

o vedetă
1230 Teleshopping 

12:55 Bani la greu 

13:50 Teleshopping 

1425 Sunset
HBeach

1525 Dragoste
0și putere 

16:15 Vino, mamă să mă 

vezi!
17:10 Camera 

de râs 

1730 A doua

0 șansă (comedie, 
SUA 2002)

18:00 Focus 
1900 Viața la 

H extrem

2000 Vindecări miraculoase 

2100 Dincolo de lege
13 (dramă, SUA 1996) Cu: 

Ashley Judd, Luke Peny, 

Brace A. Young, Jim 
True, Edmund Wyson. 
Chris, un polițist corect, 
cu o viață liniștită se 

îndrăgostește de per
soana nepotrivită.

0:15 Iubire de vânzare 

[3 (comedie, SUA 2000) 
Cu: Steve Curtis, 
Michelle Peny, Zoe 

Paul, Când Jeff Dia
mond (Steve Curtis) este 
concediat pe neaștep
tate, soția lui, Susan 
(Michelle Perry), acceptă 

o ofertă făcută de cea 
mai bună prietenă a sa, 
anume ca Jeff să o 

însoțească ia o petre

cere, contra cost.
200 Focus
300 Bani la greu 
400 Clubul de noapte

8:00 Proiectul Laramie 

0 (Dramă, SUA, 2002)
935 Răzbunarea puștilor 

(Comedie, Danemarca, 
2003)

1105 Dragoste nebună 

0 (Comedie, SUA, 2003)
Cu: Laura Harring, Roy 
Wemer, Gerardo Meija 

12:45 Dave și Locky (Come
die, Irlanda, 2002) 

14:20 îmblânzitorul de cai

H (Dramă, SUA 1998)
Cu: Robert Redford 

1705 Joey Ep. 12 - Joey și 
intriga 

1730 Simone (Dramă, SUA, 
132002) Cu: Al Pacino, 

Catherine Keener, 
Winona Ryder 

1930 Cinema, cinema, cine
ma Episodul 20 

2000 Equilibrium (SF, SUA 

13 2002) 
21:50 Gigli (Romantic, SUA

2003) Cu: Al Pacino, 
Jennifer Lopez, Ben 
Affleck, Terry Camilleri 

23:50 Vasul fantomă (Horror,
H SUA 2002)

1:20 Pe jumătate mort (Ac
țiune, SUA 2002) 

3:00 Darkness Falls (Horor, 
a SUA 2003)

i- 4:25 Un ban cinstit (Come
die, SUA, 2001)

09:00 Știrile TV Sport 09:45 
Legendele forbalului 10:05 

Super Spanial 1100 Știrile TV 
5port 1130 Box profesionost 
12:00 Știrile TV Sport 12:10 
Rodeo (reluare) 14.10 Fotbal 
Anglia (reluare) 16:00 Știrile TV 
Sport 1630 Fotbal Anglia (relu- 

s are) 1830 Știrile TV Sport 2045
Știrile TV Sport 2100 Copa Lib- 
ertadores 2005: Echipa argen- 

! tiniană de fotbal Boca Juniors 

a cerat formației italiene Inter- 
nazionale Milano să i-l împru
mute, pentru faza a doua a 
Copa Libertadores, pe fostul 
său jucător, mijlocașul Kity Gon
zalez, care a prins foarte rar 
echipa la Milano. 23:00 Kick
boxing

06.30-07.00 Observator
Deva (r)

11.00-12-00 După canal 
(Em. de divertisment, 

15.30-1535 Publicitate 
23.45-24.00 Observator

0830-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

0830 Dragostea învinge 
totul (românite, 2004)

10.00 Viață de familie 

(dramă, 2004)
11.45 Eutanasie sau crimă? 

(dramă, 1987)
1330 David Copperfield 

(ecranizare, 1999)
15.15 Dragostea învinge 

totul (romantic, 2004)
16.45 Viață de familie 

(dramă, 2004)
18.30 Eutanasie sau crimă? 

(dramă, 1987)
20.15 Pasiune obsesivă 

(thriller, 2001)
22.00 Brigada de poliție (s)
23.00 Nu privi în jos (thriller, 

1998)
0045 Deturnarea (thriller, , '. 

1998)

09.00 Vara rechinilor 

1030 Nașterea unui avion 
11.00 Războaie în aer 

12.00 Natura în stare brută 
13.00 Enigma văzduhurilor 
15.00 Vara rechinilor 

16.00 Familia regală 
17.00 Câmpuri de bătălie 

18.00 Aventuri la pescuit 
19.00 Tehnologie extremă 

20.00 Vânătorii de mituri 
22.00 Motoare masive 

23.00 Curse
00.00 Motociclete americane 

01.00 Dosarele FBI

fjt.fr
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Ruinele ANL!I: • Drumul străinătății. Tinerii din peste 30 i (fin comuna hunedoreană Pui auJ fișat să lucreze în străinătate, în Italia și I Spania. <fin cauza lipsei locurilor de muncă 
> « zonă. Aceasta este categoria cea mai 
‘ Afectată de șomaj, spune viceprimarul * VPentin Leja. (C.P.)

• Scutire. Persoanele angajate cu gradul I și 
jpadui II de handicap sunt scutite de la plata 
mpozitului pe salariu, de 16%, începând cu 

' această lună, se arată într-un comunicat al 
' Asociației Nevăzătorilor din Hunedoara. în nici o persoană aflată în evidențele 
; asociației nu va plăti impozit pe clădiri și pe 
. terenurile deținute. (IJ.)

Alimentare cu apă
Pui (C.P.) - Un număr de patru localități rurale hunedorene ar putea beneficia în curând de alimentare cu apă potabilă. Este vorba de comuna Pui și satele Hobița, Râu Bărbat și Galați. Fondurile, care sunt necesare realizării acestui proiect de infrastructură, se intenționează a fi obținute de către autoritățile locale prin intermediul programului SAP ARD. Proiectul, în valoare de 33 de miliarde de lei, va fi finalizat în următoarele două săptămâni, după care se va organiza licitația în vederea desemnării firmei constructoare. Documentele vor fi depuse ulterior la Agenția SAPARD, la Timișoara, pentru a se stabili dacă proiectul e eligibil și a fi propus pentru finanțare europeană. Alimentarea cu apă potabilă se intenționează a se face prin branșarea la conducta prin care se livrează apă municipiului Hunedoara prin intermediul barajului de captare existent la Hobița.

■ Finanțarea blocurilor 
construite de guvern 
prin programele ANL 
a fost sistată.

Dahiel I. Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Hunedoara - Construcția a șase blocuri ANL din Hunedoara, Orăștie, Petrila și Deva a fost sistată nu cu mult timp în urmă, din cauza austerității bugetare impuse de actualul guvern Tăriceanu. Ca în urmă cu 15 ani,
Localitatea

Ji J ■ jf i > ->

Adresa
j'j j

Tipul Nr. apart Situația

Dna Al. Moților, 2A D+P+4E+M 66 dat în folosință

Deva M. Eminescu P+3E 40 dat în folosință

Orăștie Pri cazului, G+H P+2E 40 în execuție

Hunedoara Micro IV. 6 și 7 P+3E 96 în execuție

Brad Aleea Patriei, 2 P+4E 38 dat în folosință

Petri la Republicii, 34 P+4E 32 în execuție

Petrila
-

T. Vladimirescu, 6 P+2E 32 dat în folosință

Poliția engleză a construit un azil

SC Sarmismob SA Deva 
angajează de urgență, cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată, persoană pentru efectuarea activității de 

aprovizionare tehnico-materială, gestiune magazii materiale 
și contabilitate primară, cu domiciliul stabil în Deva.

Cunoașterea limbii italiene constituie un avantaj. 
Depunere Curriculum Vitae, detaliat, pentru selectarea ofer
telor și programare pentru interviu, la sediul societății, în 

Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2.
Relații suplimentare la tel. 227.886. mavn

■ La Pui o clădire 
veche a fost reabilitată 
pentru a găzdui un 
azil de bătrâni.

Clara Păs___________________
clara.pas@infoirnmedia.roPui - Acest lucru a fost posibil în urma unui protocol încheiat între Primăria Comunei Pui și Poliția Metropolitană din Londra.„Donațiile făcute de către reprezentanții instituției engleze au permis alimentarea 
cu apă a imobilului din satul 
Râu Bărbat, introducerea 
încălzirii centrale, moder
nizarea dormitoarelor și a 
bucătăriei, precum și dotarea 
cu mobilier.

Prețuri cu mare cautare Codul Muncii franco-german
■ Magazinele second
hand și cele cu pro
duse la 40.000 de lei 
bucata sunt asaltate.

Petroșani (I.J.) - Prețurile mici au mare căutare peste tot. S-a ajuns la formula: „Sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri scumpe”. Haine, produse electronice și electrocasnice, cu prețuri care nu depășesc de cele mai multe ori 10 dolari, din magazinele din Valea Jiului care acoperă aproape orice nevoie pentru o populație extrem de săracă.în primul moment s-a crezut că magazinele secondhand vor da faliment, însă s- a dovedit a avea un succes nesperat.„La Paști am avut vânzări nesperate. Chiar și acum, 

blocurile începute de un regim nu pot fi terminate de cei care preiau puterea și riscăm, din nou, să avem parte doar de ruine. Istoria se repetă. Totul se datorează unei inițiative a guvernanților care au hotărât să nu mai finanțeze blocurile începute pe vremea PSD-ului și a căror execuție nu depășește 50 la sută din valoarea totală a lucrării, iar în această situație se află cinci din cele șase blocuri ANL din județ.La Orăștie, unul dintre blocuri a fost deja executat în

Singuri nu am fi reușit să facem acest lucru, pentru că aveam nevoie de mulți bani, în condițiile în care clădirea, care a găzduit prin anii '80 - '90 internatul școlar, era într- o stare avansată de degradare.Aici vor putea fi găzduiți 18-20 de bătrâni care au nevoie de îngrijiri de specialitate”, a declarat primarul comunei, Victor Stoica.
Funcțional din toamnăPentru a deveni funcțional, acest centru are nevoie de bani. în acest sens autoritățile locale au trimis o adresă Consiliului Județean 
Hunedoara.

O comisie a instituției s-a 
deplasat la fața locului pentru 
după acordarea ordonanțelor avem clienți peste așteptări.Chiar dacă se spune că mâncarea este pe primul loc, iată că au trecut și produsele noastre”, spune Gabriel Gârjob, patron al unui magazin de second-hand din Valea Jiului.
Se fac compromisuriOamenii sunt obligați să cumpere la prețuri mari ceea ce străinii au aruncat de rău. Lipsa de posibilități a omului de rând și mai ales nevoia i- au împins pe locuitorii municipiului Petroșani să ia cu asalt rafturile cu haine ponosite.Orice achiziție la mâna a doua, dar de calitate este considerată un mare chilipir, iar oamenii fac cozi de câteva săptămâni la ușile magazinelor.

Blocul ANL din Orăștie executat in proporție fe <0% (Foto: CL)proporție de 60%, însă și continuarea lucrărilor la acesta a fost sistată.
Neînțelegere„A fost o neînțelegere, pentru că aici lucrările nu trebuiau întrerupte. Am fost la București, am discutat cu ministrul delegat pentru lucrări publice, Laszlo Bor- bely, și am depus un memoriu. Mi s-a promis că lucră

a verifica condițiile oferite de acest spațiu.„Pentru funcționarea azilului, Primăria Pui se poate ocupa de achitarea utilităților. Rămâne acum să vedem în ce măsură Consiliul Județean va putea aloca bani pentru plata salariilor personalului ce va lucra în centru și pentru hrana și medicația necesare celor care vor veni în azil.Sperăm că vom putea deschide porțile centrului până cel târziu în toamna acestui an, pentru că reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara s-au dovedit foarte receptivi la această inițiativă”, a mai spus primarul comunei Pui, Victor Stoica.
■ CNSLR Frăția se 
opune cu-fermitate 
unui Cod al Muncii 
de tip saxon.

Deva (I.J.) - „Modificarea Codului Muncii a fost de fapt o inițiativă a PSD-ului

Eugen Luha

rile vor fi rensae la primul bloc, însă când wr veni banii pentru al doilea rom vedea”, ne-a declarat Iostf fflaga, primarul Orăștiei.Alaltăieri, ministrul Laszlo Borbely a revenit și a declarat că, totuși, în ciuda austerității bugetare, programele ANL vor fi reluate, astfel încât există șansa ca toate cele șase blocuri să fie terminate în acest an.

Primarul comunei Pui

care a fost preluată de Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Gheorghe Barbu. Modificarea acestuia este o problemă serioasă, iar noi, sindicatele dorim să rămână așa cum este acum”, a declarat Eugen Luha, vicepreședintele CNSLR Frăția.Potrivit acestuia, Codul Muncii de acum este de „sorginte” franco-germană. Guvernul vrea să impună un altul, de tip saxon. „Considerăm că legislația noastră nu este perfectă, dar este perfectibilă, însă nu trebuie să se cedeze presiunii patronatelor care nu au nici un interes să aibă membri de sindicat în firmele lor”, a mai spus Eugen Luha, vicepreședintele CNSLR Frăția.

Franzeluță minimulti 
& Pâine graham

Pâine tradițională^ 
♦ Pâine floare

Pâine albă < Pâine neagră
Boromif < Pâitte otoă felii ♦ Pâine neagră felii

----------Pâine albă la tavă felii ♦ Franzeluță albă
Pâine semialbă

# Pâine semialbă felii
Pâine multicereale
felii

HUNEDOARA str. Mihai Viteaza nr. 1
TH: (+40254) 717838
Fax: (+40254) 713421

Spitalul Județean Deva, 
în calitate de autoritate con
tractantă în procedura inițiată 
pentru achiziționarea de servicii 
de ^Proiectare și obținere auto
rizații necesare pentru de
mararea lucrării de reparații ca
pitale la Secția de Pneumo- 
ftiziologie”, anunță prelungirea 
termenului de depunere a ofer
telor și amânarea procedurii de 
deschidere a acestora pentru o 
dată care urmează a fi publicată 
într-un număr viitor al cotidia
nului „Cuvântul Liber”.

SC IZIMPEXCOM SRL, CU sediul in localitatea 
Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 5, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul Hotel Augusta, situat in locali
tatea Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 5. Informații se pot 
obține la sediul APM Hunedoara, zilnic, intre orele 9-17.

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse in ter
men de 10 zile lucrătoare de la data anunțului.

SC I.T.A.I. Izvorul Rece SRL, cu seNHM 
localitatea Aurel Vlalcu, M 7, jud. Hunedoara, anafl 
depunerea solicitării pentru eliberarea auU< di 
mediu pentru obiectivul stație distribuție eMiMK st- 
tuat în localitatea Aurel Vlalcu, DN 7,

Informații se pot obține la sediul flPM MșdNA*  
nlc, între orele B-17.

Eventualele sesizări șl reclamații potfl deouMtataF 
men de 10 zile lucrătoare dala data anuntuwt.

.. ■, ajam. -iw.. . ,«■.
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• în arest. Doi indivizi din Valea Jiului, care au de executat închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, au ajuns în arestul Poliției Municipiului Petroșani. Este vorba de Vasile Amăriuței, 34 de ani, din Petrila, și Petronel Gimina, 24 de ani, din Lupeni. (V.N.)
• Alcool. Mai mulți conducători auto au fost depistați, în ultimele 24 de ore, la volanul mașinilor după ce au consumat băuturi alcoolice. între aceștia se află Nico- lae L, 42 de ani, din Deva, Cosmin B., 27 de ani, din Băcia, și Sorin G., 20 de ani, din Deva. (V.N.)
• Furt. De la o societate comercială din Brad au fost furate bunuri în valoare de. mai multe milioane de lei. Recent, polițiștii din localitate au dat de urma hoților. Ei se numesc Emil V., din Ribița, și loan L, din Brad, ambii de 14 ani. (V.N.)

Reintegrarea infractorilor
■ Asistență și consi
liere pentru persoanele 
condamnate prin pro
grame specializate.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Pe lângă Tribunalul Hunedoara funcționează Serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor. Din discuția cu judecător Mihaela Timișan, purtător de cuvânt, â rezultat că principalele obiective ale acestuia sunt: oferirea de asistență specializată victimelor, în vederea depășirii tulburărilor și traumelor psihice, cauzate prin săvârșirea in

fracțiunilor. Serviciul oferă a- sistență și consiliere persoanelor condamnate, precum și consilierea psihologică, care este o atribuție nouă și constă într-o intervenție specializată în scopul diminuării impactului infracțiunilor asupra victimelor acestora.
Consiliere psihologicăConsilierea psihologică este gratuită și se poate acorda la cererea victimelor infracțiunilor săvârșite cu violență, victimele traficului de ființe umane și victimele infracțiunilor sexuale. Pentru a beneficia de toate acestea, la sediul Tribunalului se poate lua legătura cu Anca Turi, consilier de reintegrare. (Foto: Traian Mânu)

Polițiștii hunedoreni au aplicat, în ultimele 24 de ore, 163 de amenzi la Legea circulației, din care 39 la regimul de viteză. Totodată au fost ridicate în vederea suspendării șase permise de conducere, dintre care trei pentru alcool, și au fost reținute trei certificate de înmatriculare.

Trăim în țara lor

Tiberiu Stroia
tibcrlu.stroiatinformmcdla.ro

„N-a rămas nimeni in PUR!"

Pentru că treaba aia cu poporul care are 

conducătorul pe care-l merită e fumată de 
mult, o țipă de la Ministerul Mediului s-a gân
dit să-i dea o altă conotație. 
Enervată de nesimțițîi ăia de jurnaliști care-și 
bagă nasul peste tot, Simona Hodoș, 
purtătorul de cuvânt al Ministerului Mediului, 
le-a zis-o acestora pentru tot neamu1 lor. 
Fără a intra în amănunte, mesajul Simonei a 
fost clar. „Trăiți în țara pe care o meritați", le- 
a zis cu năduf tipa care, din păcate, trăiește 
pe banii noștri. Și mai mult ca sigur că 
trăiește bine.

Când vezi atâta aroganță, este imposibil să 

nu-ți vină să-i ceri statului impozitele înapoi. 
Pentru că ce rost are să plătesc polițistul care 
întoarce capul, doctorul care îmi cere plicul 
sau funcționarul care mă tratează cu dispreț. 
De aceea cred că pe frontispiciul fiecărei 
instituții de stat ar trebui să scrie clar: „Sunteți 
plătiți din banii celui care bâte la ușa 
biroului". Și încă ceva. Nu țara este proble
ma, dom'șoară de la Mediu, ci oamenii care 
o conduc. Printre care, din păcate, vă 
numărați și dumneavoastră.

■ Liderii județeni ai 
noului Partid Conserva
tor au susținut ieri pri
ma conferință.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Săptămâna trecută Partidul Umanist din România și-a schimbat numele în Partidul Conservator. După declarațiile lui Petru Mărgi

nean, liderul județean al foștilor umaniști și actuali conservatori, „n-a mai rămas nimeni în PUR”.„Doctrina umanistă s-a dovedit a fi puțin cam idealistă pentru concetățenii noștri, de aceea am hotărât să adoptăm doctrina conservatoare care practic conține și principiile umaniste”, a spus Petru Mărginean.La rândul său, Simion Molnar a precizat că „a fost o ne

cesitate schimbarea denumirii și doctrinei, deoarece partidul trebuie să se afilieze la unul din curentele europene”.
Hunedoreni la Centruîn noile structuri, filiala județului Hunedoara a PC este foarte bine reprezentată: Petru Mărginean face parte din Biroul Politic, Gheorghe Ile (primarul municipiului Vulcan) este unul dintre cei 11 vicepreședinți, iar Simion Mol

nar și Mihai Leu activează în Biroul Permanent. Pe lângă aceștia, încă 15 membri ai organizației au fost aleși în Consiliul Național al Partidului Conservator.în perioada următoare se va stabili și data când vor fi organizate alegeri în cadrul filialei și vor fi aleși președintele, prim-vicepreședintele, secretarul executiv și un număr încă nestabilit de vicepreședinți.
Orăștienii ajută Uivarul!

Orăștie (D.I.) - Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Orăștie a organizat o campanie de strângere de ajutoare pentru sinistrații din zona de vest a țării. Astfel au fost colectate de la cetățeni aproximativ o sută de colete cu îmbrăcăminte și încălțăminte, 30 de colete cu alimente au fost donate de filiala Orăștie a Crucii Roșii, iar Asociația Revoluționarilor din localitate a donat alte o sută de pachete cu produse industriale. Toate ajutoarele au fost transportate ieri la Ui- var, județul Timiș. Primăria municipiului Orăștie

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA
Unic distribuitor ai VIPROMIN 2000 SALONTA 

prin depozitul AN IMIX 
situat pe Calea Zarandului, nr.79, Deva

0 • pui de carne Broiler Ross 308;
W • pui de ouă și rasă mixtă;

• pui de curcă Big 6.
‘ Asigurăm furajarea cu furaje ANIMIX -

combinate ți granulate import Ungaria. 
Oferim consultanță de specialitate gratuită.

Relații la tel. 0254 - 219971,0723 - 627031.

RECLAMĂ

Orație: Muzeul de Etno
grafie și Artă Populară.

Dmi: La Secția de 

Științele naturii, amatorii 

pot viziona o expoziție cu 

caracter permanent.

Brad: Muzeul Aurului

Sarmizegetusa: Muzeul 
de Arheologie

Pefrojanl: Muzeul Mine
ritului

Muzeul Țlrii Hațegului. 
Hațeg - Casa de Cultură 
Program: zilnic: 8.00 - 

14.00, sâmbătă: 8.00 - 

12.00

Salarii Ha artă
• Hunedoara: Galeria 
de Arte. Expoziția de artă 

plastică și sculptură a 

Universității Naționale de 

Arte București completată 

cu o miniexpoziție de 

lucrări cu temă religioasă.

e Deva: Galeria de Artă 
„Forma". Expoziția de 

pictură, sculptură, grafică 

și artă decorativă „Prof 

Art" 2005 prezintă 

lucrările artiștilor profe
sori la Liceul de Muzică și 

Arte Plastice „Sigismund 

Toduță" Deva.

isami
e Petroșani. Teatrul „I. 
D. Sârbu". Duminică, ora 

12.30 - „Poeții Văii Jiu
lui": Constantin Cîm- 

peanu. Recită: Rosmarin 

Delica, Surd Salvina, 
Gheorghe Stoica, Oana 

Liciu-Gogu.

Cm Ha Cnltaiă
• Deva. Casa de Cul
tură „Drăgan Muntean". 
Sâmbătă între orele 9.00 

- 13.00 și 16.00 - 19.00 

va avea loc Concursul 
sportiv de aerobic „Cupa 

Cetății". Vor concura 

echipe din întreaga țară.

Carte

• La Ubrfc-la Editurii 
„Emia" din Deva, str. 
Mareșal Averescu, bl. 20, 

parter, puteți găsi și 

achiziționa o carte cu 

însemnările pictorului 

loan Cârjoi, lansată 

recent, la împlinirea a 65 

de ani.

• Casetele cu filme de 

ultimă oră se pot
achiziționa sau închiria 

pentru ca timpul liber să 

fie reconfortant, după 

alegerea fiecăruia, 

indiferent de vârstă. Pen
tru copii există filme apă
rute recent, indicate a fi 

vizionate în zilele de săr
bătoare, cu personaje iu
bite chiar și de cei mari.

Magazinul „Video - Net" 
Deva. Piața Victoriei nr.1 

(la cal). Deschis inclusiv 

sâmbăta între orele 
11.00 și 23.00. 

a Cele mai noi și 

căutate CD-uri cu muzică 

pentru toate gusturile.

* „CoHateral". Un film 

american, polițist, cu 

Tom Cruise (Vincent) și

Jamie Foxx, care sunt 
parteneri în misiuni deru
late noaptea. Filmul este So poveste a 

parteneria- 

tului dintre 

cei doi pro
tagoniști, a 

vieții 
fiecăruia în 

parte și a 

pericolului în care trăiesc 

aceștia.

• înge-
ritor" este o peliculă ce 

are ca motto: „Teama te 

poate ține prizonier. 
Speranța te poate eli

bera”. După uciderea 

soției sale, bancherul 
Andrew Dufresne este 

trimis la închisoarea 

Shawshank, unde au loc 

obișnuitele neplăceri. De- 

a lungul anilor el își 
păstrează speranța și în 

cele din urmă reușește să 

câștige și respectul 
colegilor, dar mai ales pe

cel al con

damnatului 

pe viață - 

„Red" Red
ding. Ast
fel el 

acționează 

pe piața
neagră și devine o per
soană influentă în cadrul 

închisorii. Până la urmă 

Andrew reușește să își 

impună propriile condiții.

• DCM^ Cinema 

„Patria". In perioada 13 - 

19 mai 2005. Prețul bile
tului: 25.000 lei lunea și 

35.000 lei în restul 

zilelor. „M-te mane și 
tareT (Be Cool - Get 

Shorty 2) Sequel al 

peliculei de acum zece 

ani, Get Shorty/ Un 

mafiot la Hollywood, "Be 

Cool" continuă aventurile 

lui Chili Palmer (Travolta)

devenit din recuperator, 

producător de filme la 

Hollywood. Chili renunță 

la „cariera" cine

matografică pentru a se 

lansa în altă industrie, 

cea muzicală. Intrat în 

noua lume pestriță, 

Palmer o va susține pe o 

tânără cântăreață (Chris

tina Milian) ajutat de o 

văduvă (Thurman) care 

moștenește o casă de 

discuri falită, dorind să 

facă din ea o stea - dar 

multe lucruri îi vor sta în 

cale. O comedie neagră, 

cu un cuplu superb.

• Deva.
Saia Spor
turilor. 
Duminici, 
8 mai: 
Handbal 

feminin, 

ora 11.00,

Cetate Deva - Rapid 

București: Fotbal în sală, 

ora 18.00, F.C.Cip Deva 

- F.C. Bodu București

Cluburi
• „ Bobo’s Pub" Deva, 
„Bobo's Pub" Deva, Str.

1 Decembrie, nr. 11, 

oferă devenilor, și nu 

numai, distracții pe cin

ste, cu muzică de ultimă 

oră și DJ dintre cei mai 

apreciați în special de 

tinerii care caută astfel 

de distracții._________________

• „Supreme Club", din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter oferă, 

zilnic, între orele 9.00 - 

2.00, distracție cu ruleta 

electronică, aer 

condiționat și ventilație, 

cea mai savuroasă cafea 

și satisfacție deplină. 

Rezervări: 0254/221220.

• club de 

noapte cu locații în Deva, 

Str. Pescărușului, nr.42 și 
Simeria, str. Gheorghe 

Doja, nr. 39. Tel. 004 

1723121382

Rurcuri
• Deva. în Parcul 

„Cetății" au loc, astăzi, 

manifestări dedicate Zilei 

Tineretului: demonstrații 

de body-painting, 

expoziție de artă plastică 

și fotografie și o paradă 

de costume.

Mâine aceste acțiuni vor 

începe la ora 10.30 cu 

un concurs de desene pe 

asfalt ce va fi urmat, la 

ora 13.00, de un concurs 

de role.

• Simeria. Pared Otn- 
drotogk, cel mai vechi 
parc științific din țară 

este spațiul cel mai adec

vat pentru o destindere 

totală, parcul Simeriei 

oferă splendoarea 

primăverii.

e Staftvnea Strau 
Accesul principal se face 

pe DN 66A - 11 km din 

Iscroni. (Punctul de inter

secție cu șoseaua națio
nală Tg. Jiu - Simeria sau 

pe linia CFR Petroșani - 

Lupeni. Accesul în zona 

turistică se face cu 

mașina de la intersecția 

balizată din zona Braia, 
până la stația superioară 

a telescaunului.

■ cap. de cazare 5000 

de locuri a închirieri de 

schiuri a discotecă a sală 

de jocuri a baruri a 

restaurante

Au unele din cele mai 

frumoase priveliști din 

Europa sud-estică.

Masivul este traversat de 

multe poteci turistice 

marcate pentru amatorii 

de drumeții. Pentru cei 

bine pregățiti există și 
câteva trasee de 

cățărare. Locurile de 

campare amenajate și 
cabanele turistice din 

jurul parcului vă 

așteaptă.

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
tibcrlu.stroiatinformmcdla.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


CUVÂW
Ștefan Beregszaszy ales 
vicepreședinte la FRA Adversarii FC CIP Deva

S P O R T

• Baschet pentru liceeni. Patru echipe de fete și cinci echipe de băieți reprezentând licee din Deva, Petroșani, Petrila și Vulcan vor participa azi la ediția a ll-a a Cupei Petroșani la baschet. întrecerea este organizată de DSH în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și va fi găzduită de sala de sport a CSS Petroșani. (C.M.)
• încasări donate sinistraților. întâlnirea dintre Cetate și Rapid pentru care clubul de- vean, FRH și echipa din Giulești propuseseră ore diferite de disputare se va juca duminică, de la ora 11.00. „Biletul va costa 20.000 lei, iar încasările vor fi donate sinistraților inundațiilor din județul Timiș", preciza Marian Muntean, patronul clubului devean. (C.M.)

■ Antrenorul hune- 
dorean își propune să 
ajute cât mai mult 
cluburile din județ.

ClPRIAN MARINUț__________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Adunarea Generală de Alegeri a Consiliului Federal al Federației Române de Atletism s-a încheiat cu un succes pentru hunedoreni. Ștefan Beregszaszy, reputatul antrenor de la CS Siderurgica Hunedoara, a fost ales vicepreședinte al forului de specialitate al atletismului românesc, iar Marieta Ucu - Răileanu era cotată cu șanse destul de mari pentru a „prinde” un loc în Consiliul Federal al FR Atletism.
Egal cu Szabo și MelinteMarea schimbarea produsă, ieri, la FR Atletism a fost înlocuirea Iolandei Balaș

după cinci mandate consecutive ca președinte al FRA cu Ilie Floroiu, „mutare” de la care se așteaptă relansarea atletismului românesc. Pentru cele patru posturi de vicepreședinte au fost propuse 12 personalități, dar doi s-au retras încă înainte de trecerea la vot. După primul tur de scrutin Beregszaszy a fost pe locul doi, după Gabriela Szabo, iar la finalul turului doi antrenorul care activează de 37 de ani la CS Siderurgica a obținut un post de vicepreședinte alături de Gabi Szabo, Doina Melinte și Sandu Ion. „Aștept prima ședință a Biroului Federal pentru a vedea ce sarcini mi se încredințează și care va fi strategia noii conduceri a federației. Chiar de la această primă ședință voi încerca să ajut atletismul hunedorean, solicitând sprijin financiar pentru cluburile din județ”, afirma Ștefan Beregszaszy.

în Cupă
■ în faza grupelor 
CIP va juca împotriva 
unei singure echipe 
din prima ligă.

ClPRIAN MARINUț________________
ciprian.marinut@informmedia.roDeva - FC CIP va avea adversari mult mai slab cotați în faza grupelor Cupei României la futsal, s-a stabilit în urma tragerii la sorți desfășurate ieri la sediul FRF.
Turneu la DevaEchipa antrenată de Virgil Stoica va juca cu Sil- vanus Reșița care s-a salvat cu greu de la retrogradarea din Divizia A, cu divizionara B Clujana Cluj-Napoca și cu o echipă din Vaslui care activează în liga a treia.

Cosmin GhermanToate întâlnirile din cadrul acestei grupe vor fi găzduite de Sala Sporturilor din Deva, în perioada 10-12 iunie. Echipa de pe locul I se va califica în semifinale unde va întâlni în meciuri tur-retur una dintre câștigătoarele celorlalte trei grupe. „Teoretic, în turneul de la Deva plecăm cu prima șansă, dar Cupa e o competiție a surprizelor și favoritele pot fi eliminate. Obiectivul nostru e să cucerim trofeul pus în joc”, afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP Deva.
ArtNtrt d otawwasHi. aapd «21-a. l*-t?  md
Mmni Uricanl - vioaia CKatl! Biriș (Deva) - cen
tru, C-tin lordache ;i Adrian Romanț! (ambii Simeria) - 

asistenți. Observator - Grigore Macayei (Devș).____ _

GHI Marmcslm - Minerul Taft»: Claudiu Kremer - cen
tru, Florin Bulgaro și Sorin Corpadi (toți Lupeni) - asis

tenți. Observator - Emil Munteanu (Dara)._______________
Dada Ori&0e * ftitcTiriirf Okdef: florin Anca - centru, Cris
tian Măluțan (ambii Deva) și Victor Cojocari (Hunedoara)

- asistenți. Observator - Petru Sperios (Hunedoara).

Minerul Anlnoasa - Ponorul Vija: Beniamin Popescu - 
centru, C-tin Dănilă (ambii Hunedoara) și Remus Azam- 

fireai (Vulcan) - asistenți. Observator Cornel Cărare (Pe

troșani)._________________ ;_______________ _ _________ _______________

Ufăv. Itetrojani - Constructorul Hunedoara: Valentin Ga- 
vrilă (Brad) - centra, Adrian Costea (Simeria) și loan Hrițcu 

(Orăștie) - -sistenți Observator - Bogdan Sever (Deva). 

Gloria Geowgiu - Mirenii MkbMert: Daniel Thirt - cen
tru, Alexandru Belgun (ambii Călan) ți Alin Saraol (Deva)

- asistenți. Opservator Marian Dima (Deva)._____________

Ftetesartui Hațeg-StiL

CS Quasar

Nici o medalie la box

Pugiliștii hunedoreni au avut ghinion

■ Clubul devean care 
are echipă de futsal or
ganizează o competiție 
rezervată liceenilor.

ClPRIAN MARINUț__________________
ciprian.marinul@inlormmedia.ro

Deva - Clubul Sportiv Quasar organizează o inedită competiție de fotbal în sală, rezervată liceenilor, confirmând astfel interesul pentru descoperirea tinerilor fotbaliști talentați pe care să-i promoveze în cadrul echipei, de futsal a clubului care activează în Divizia C. Prima ediție a „Cupei Liceelor Quasar” se va desfășura în zilele de 14 și 15 mai la Sala Sporturilor din Deva, după regulamentul care se aplică la fotbalul de sală (patru jucători de câmp, un portar și rezerve).
Oferte la cei mai buni„Organizăm turneul în baza principiilor care definesc activitatea Clubului Sportiv Quasar, respectiv promovarea

spiritului de competiție și a unei vieți sănătoase prin sport. Sperăm ca întrecerea să fie un succes, ne așteptăm ca meciurile să se desfășoare în fața unui public numeros și, de ce nu, dorim să oferim posibilitatea celor mai buni jucători să evolueze în echipa noastră de fotbal în sală”, a- firma Doru Beșleagă, președintele CS Quasar.
Premii atractiveLa acest turneu care se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara au fost invitate toate liceele din Deva, dar au răspuns prezent doar șapte dintre cele nouă instituții invitate. Totuși în cursa pentru premii se vor afla opt echipe, Colegiul Național Sportiv Cetate înscriindu-se în competiție cu două echipe. Meciurile preliminare se vor desfășura sâmbătă în cadrul a două grupe de câte patru echipe, urmând ca duminică să se desfășoare semifinalele, finalele și festivitatea de premie

Dorința de afirmare a liceenilor va genera partide de focre. Clubul Sportiv Quasar împreună cu sponsorii turneului - Nike, Kenvelo, Pepsi, Ul- pia Shopping Center și SC Quasar - va oferi premii constând în material sportiv, respectiv tricouri și șepci personalizate, pentru echipa de pe locul I. Se vor acorda de asemenea premii pentru celelalte echipe de pe podium și premii speciale pentru cel mai tehnic jucător, cel mai bun

portar și golgeterul turneului.Cotidianul „Cuvântul liber”, partener media al turneului “Cupa Quasar”, va oferi ziare spectatorilor și premii echipei câștigătoare.
cuvânt 
Cotidianul care te ține la curent 
cu evenimentele Cupei Quasar!

Deva (C.M.) - Participarea pugiliștilor hunedoreni la turneul final al Campionatului Național de box de la Brăila rezervat cadeților a fost un eșec, nici unul dintre cei patru sportivi de la cluburile hunedorene nereușind să urce pe podium. Cristian Sto- ienică (ctg. 70 kg), legitimat la Constructorul Hunedoara, și reprezentanții clubului „G&S Deva”, Alexandru Spătaru (ctg. 46 kg), Mircea Moldovan (ctg. 50 kg) și Cezar Juratoni (ctg. 70), au fost eliminați, ieri, în faza sferturilor de finală, când mai aveau un pas până la obținerea unei medalii. „Competiția a fost foarte puternică, iar sportivii noștri au fost surprinși de nivelul excelent de pregătire al adversarilor”, afirma Die Captari, antrenor principal la Constructorul Hunedoara.

Echipe participante

Crupa I

Programul CompeUfiei

Sfrntată 14 filai 2S0S - Sale Soorturildr Dtra

9. Liceul de Muzică - G.S „Moisil" 15:00
10. CNS Cetate 1 - C. T. „Energetic" 15:45

11. CT „Transilvania" - G.S. „Moisil" 16:30
1. Colegiul National Sportiv „Setate” - Echipa 1 12. C. T. „Energetic" - C.N „Decebal" 17:15

2. Coleqiul Tehnic Energetic Meciuri de calificare

3. Colegiul Național Sportiv „Cetate" - Echipa 2 1. Liceul de Muzică - C.T. „Transilvania"8B;M Duminica 15 mai ăBOS. feda SnorterRat Eteva____
4. Colegiul Național „Decebal" 2. CNS Cetate II - C. N. „Decebal" 09:45

3. G.S. "Horea" - G.S. „Moisil" 10:30 Semifinale

Grupa a-ihâ 4. G. T „Energetic" - CNS Cetate II 11:15 locul 1 grapa 1 - locul II grupa II 13:00

1. Liceul de Muzică și Arte Plastice 5. Liceul de Muzică - G. S. „Horea” 12:00 locul 1 grapa II - locul II grupa 1 13:45

2. Colegiul Tehnic „Transilvania” 6. CNS Cetate 1 - CNS Cetate II 12:45 Finala mică 14:45

3. Grupul Școlar „Horea" 7. CI „Transilvania" - G. S. „Horea" 13:30 Finala mare 15:45

4. Grupul Școlar „Grigore Moisil" 8. <2NS Cetate 1 - C.N. „Decebal" 14:15 Festivitatea de Premiere 16:45

Arbitrii și » ,21 -td^nlnkl. 15 jmL.
Wctofia Dobra - Zerandul Crijcior: loan Mîndru - cen
tru, Adrian Bocoș (ambii Simeria) și Dan Colesniuc (Hune- 

doara) - asistenți. Observator - Stan Hanzi (Deva).

AS Sântămlrta CMaa * Cam tunel Cemil: Daniel Mari
nescu - centru, Ramses Stanca și Cornel Damian (toți 
Hunedoara) - asistenți. Observator - Mitei Biriș (Deva). 

țtența ianoi da Hunedoara - Goanțl Gheiart: Vlad Biriș 
- centra, Cristian Petrean și Cosmin Danciu (toți Deva) - 

asistenți. Observator - Traian Melha (Orăștie).____________

Stntiul ftnatla Veche - AS BojoroA Adrian Lina - cen
tru, Sergiu Perța și Claudiu Berbecar (toți Lupeni) - asîs- 
tenți. Observator - Sorin Chiria (Deva)._______________ __

CFR Marmorim 0 - VMorM Mdpr Sorin Ciotlăuș - cen
tru, Daniel Roman și Emil Vîrtan (toți Deva) - asistenți. 

Observator - Zoltan Gergety (Hunedoara)._________________

Gloria Bretea ItomBnă 'Cuta 8tr Daniel Dudaș - cen
tru, Marius KoniciKa și Emilia Lazea (toți Petroșani) - asis- 

nk-Ani^nr — it&âHnrrtfâa fâFinnrrihitâ (TVoua\

Ia CUVÂffllH’ câștigi în fiecare vineri!

Află cum poți câștiga:• Decupează și completează talonul de concurs publicat vineri în ziar.• Depune plicul în urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbătă, duminică și luni sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C P. 3, O.P. 1, Deva.• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc miercuri, 18 mai 2005, la sediul redacției Cuvântul liber.• Numele câștigătorilor vor fi publi

cate în paginile ediției de joi, 19 mai a.c.
• 3 premii x 1.000.000 lei 

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

Talon de concurs - 13 mai 2005
Nume_________________________________ Prenume_____
Adresă_________________________________________________
Telefon___________________________________E-mail___________________________________________

JURNAL CWMfflJL

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinul@inlormmedia.ro


vineri, 13 mai 2005

Vând ap. 2 camere (03)

• MMkMbwt ronț Gtddu Deva, contorizări, 
pre( igoc^ji.,... 0748433375,22C10.
• cta* *,  nm bM. Dacia, contorizări, parchet, 
balctm închis, preț 800 miliom tal negociabil 
THonvneroe.
• dacrnamdak Q mp, bloc cărămidă con
torizări, parchet stejar, balcon închis, boxă 
uscâtorie, interfon, etaj 3 din 4, Den, Titu 
Maiorescu, preț U mH. lei. Tel 0741/210056.
• dtcanradM amaejet zona luliu Maniu, 
mobilat, contonzărl preț 1,200 mid. lei. Tel 
0721/708708.

• SC Dariane tastai SRL Deva angajează 
personal pentru magazii de instalații și 
amenajări inferioare CV-irie se depui m 
dăAea Cepromin, etajid 3, camera 312 
Refați simRmenlare la tel 0254/220311

• Școala Generală Nr. 11 Hunedoara orga
nizează concurs pentru ocuparea postiJui
de secretar școală (1/2 noimă), ta data de 
194)52005.

a datanradata omM8 termici, parchet bal
con închis, taianți, gresie, Deva, Minerului bloc 
25, preț 800 milioane lei negociabil Tel 218976.
• deuiraHM ceaMi termici, parchet 

gresie, faianță uși metalică instalații noi etaj 
tlavMbduLtMelMlprețunmlalelnego- 
Citi*  Tel 232684 setr*.  072V797688.
• dtcaaradhkCMMII termică tetmopane, 
gresie, taianță parchet modificat bine întreți
nut etal 1, l Creangă Den, 15 mid. lei Tel. 
0724/520358
• dacanradM etaj intermediar, centrali 
termici, superamanajat zona l Creangi, 
ocupabil imediat Den, preț 15 mid. lei, nego
ciabil Tel 0721/744514
• dacamaMtato la Den, zona piața centrali, 
etaj 2, parchet api ■ gaz conterizate, st 96 mp, 2 
balcoane închise, preț 1 mid. lei. Tel. 
0726/710901
• dranradM parchet lametar, amenajat mo
dem, etaj intermediar, zona Zamfirescu, preț 
32.000 euro. negociabil. Tel 2151110746/609615
• decoataadatei*pz***te  contorizări, gre
sie. faianți, bdul Decebal etaj 6, lingi farmaciei 
preț 1500 mid. lei negociabil Tel 217411
• Don, toni centrali, etai 1, balcon închis, 
parchet complet contorint st 50 mp, preț 
30500 euro. negociabil Tel 072^710901
• tomadaarelâaaâ Hotel Rusca. 700 mii lei Tel. 
712052, orele 1942,0722/698344
• ta dradt, etaj 1, zona Dada, contoriziri, 2 fo
curi apometre, balcon închis, uși metal Tel. 
0722/585819,0741/196567.
• ta tMtate poziție centrali, multiple îmbună
tățiri tel 074Q/31S01,0254/240527, dupi ora 19.
• ta strata sau schimb cu garsonieră In 
Simeria cu 20 milioane lei diferență Tel 
0723/586162.
• aaa achtate parter, ta Den, pentru spațiu co
mercial preț 21.000 euro, negociabil. Tel. 
070/335188
• aaaddacamandate etaj intermediar, contori
ziri bine întreținut parchet balcon, 2 holuri, 52 
mp, bdul Bălcescu, Den, preț 800 milioane lei. 
Tel 0726/216069,0258/785510.
• Sta. Iharahri, Den, etaj 1, decomandate, 
contoriziri api, gaz 2 focuri, bloc cărămidă 
balcon închis, acoperit cu tablă preț negociabil. 
Tel 0723/933331
• ragent CMtaaH termici, balcoan închis, 
contoriziri, geam la baie, gresie, faianți. Den, 
zona Eminescu, preț800 milioane lei negociabil. 
Tel 0745/890264
• ■gaatmaGojdu.etajlsemidecomandate, 
contoriziri, parchet balcon, firi îmbunătățiri, 
preț 900 milioane lei. Tel 224296,0788*361782.
• zona Scărișoara, parter, posibilitate privați- 
zare, preț negociabil. Tel 224296,0788361782.

Cumpăr ap.2 camere (04)

• regent ta Deva, zonă liniștita, piața Imediat 
Tel 215212.

Vând ap. 3 camere (05)

• cental decomandata, contoriziri, etaj inter
mediar, 13 mid. lei, negociabil. Tel. 0726/593019.
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj interme
diar, 94 mp, zona Favorit Den, preț 1,480 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0745/888619,227661,  după ora 20.
• decomandate D***.  bdul. Decebal, etaj 2, 
centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, parchet 90 
mp, preț 38300 euro. Tel. 0726/710903.
• docomreidate parchet lambriuri, hol, faianță, 
apometre, gaz 2 focuri, 2 băl 3 balcoane, 75 mp, 
etaj 1 Dorobanți preț 15 mid. lei, negociabil. Tel. 
232684 seara, 0723/797699.
• decomandate, zona Zamfirescu, 61 mp, bucă
tărie, hol cu parchet si lambriuri, gresie, faianță, 
balcon închis, parțial mobilat preț 37.000 euro, 
negociabil. Tel. 2214610721/413042,0723/255184
• samidecornandate, etaj Intermediar, contori
zări, ocupabil imediat, bloc cărămidă, zona Goj- 
du, preț 720 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/744514
■ vând (iau schimb cu apartament 2 camere), 
decomandate, 98 mp, 2 balcoane, etaj 1, zonă 
centrală preț 39.000 euro, negociabil. Tel. 228615

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Deva, ultracentral, etaj inter
mediar, parchet 96 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, superamenajat preț 1,6 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0726/710903.

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing 
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• Limba engleză la nivel conversațional
• Caracter deschis^ comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil
• Disponibilitate pentru călătorii în țară și străinătate
• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office
• Permis de conducere categoria B

Oferim:
• Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr
• Un loc de muncă modern și sigur
• Posibilitate de training și perspective de avansare

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV în 
limba engleză la:

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
persoană de contact Loredana Ghejan, E-mail: 
loredana-ghejan@rnformmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0726/275877.

• dacamamtate Ubodid, vedere In 2 părți etaj 
2, preț 1,6 mid. lei Tel. 0727/066092.
• Devia, Uhmdal etaj 2, contorizări. repartitoa

re, lavabil 2 băl 2 balcoane, interfon, preț 1,600 
mH. lei Tel. 0723/973147,0721/980357,223700.
• Deva, zona Udo, vedere 3 părți, 3 balcoane, 2 
Ml centrală termică, 100 mp, occidental, 43.000 
euro. Tel 0722/564004
• etaj 4 bloc acoperit centrală termică, 2 bal
coane, zonă centrală Simeria, multiple îmbună
tățiri, preț 1,600 mid. lei, negociabil. Tel. 
0723/686162.
• Shnertezonă centrală etaj 3 toate facilitățile, 
preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 0724/190701.
• zona pieței bloc acoperit etaj 4 cărămidă 
lavabil, parchet 2 băi, interfon, centrală termică 
aer condiționat ocupabil imediat preț 39.000 
euro. Tel 2334'r< "rt3^123&

Vând case, vile (13)

• 3 camera, bucătărie, cămară hol central, apă 
trasă In curte, curent trifazic, 4 focuri gaz, preț 
1950 mid. lei, negociabil, Deva, Călugârenl, nr. 
131. Tei. 223176,0727/439632.
• 3 «amara, garai, canalizare, toate facilitățile, 
zonă bună Simeria, preț W mid. lei, negociabil. 
Tel. 261026.
• casă ta Deva, recent renovată zonă ultracen
trală 4 camere, bucătărie spațioasă 2 băi, curte, 
grădină cu gazon și pomi fructiferi. Informații 
zilnic latei. 229229,0728972966. Exclus Interme
diari.
• casă ta Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus intermediari, 

corr^^r^ratfrecent, Icamere, bucu

rie. 2 Mi, teren cu pomi și gazon 600 mp, Deva, 
tel 0728972968
• ta Deva, central, renovată recent sufragerie, 
bucătărie, cămară, beci, 3 dormitoare, 3 băi, 
garaj 70 mp, spațiu comercial amenajat 30 mp, 
preț 120.000 euro. Tel. 0723/335181
• ta Dara, ultracentral 3 camere, baie, hol, bu
cătărie, pivniță curte, 400 mp, preț 51000 euro, 
negociabil. Tel. 0721/708708

Vând case de vacanțâ (15)

• caMtavcțh 2002, D+P+E. stațiunea montană 
Strajă 7 camere decomandate, 3 băl 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995

• P+lcu terasă afară In stațiunea Geoaglu-Băi, 
șl 2 vozuri pentru prune. Tel. 241044 după ora 17.

Vând case la țarâ (17)

• 3 camere, ultramodernă 2 băi, salon, bucă
tărie, Orăștie, preț 70.000 euro. Tel. 0745/621517.

• 5 camere, șură beci și anexe, fn comuna 
Beriu, nr. 117, Hrnedoara, suorafață 025 hă 
preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0748708111

• casă (vftt) P+M Șoimuș, apă gaze, 4 camere, 2 
băi, 2 beciuri, living, scară interioară garaj, 
terasă bucătărie mare, grădină baltă cu pește, 
preț negociabil, 225046,0727/934969.
• casă ( camere, curte, grădină mare, anexe, 
viță de vie, preț 760 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/036322.
• casă curte 845 mp și grădină 3507 mp, Tâmpa, 
lângă Simeria, apă gaz, canalizare la poartă Tel. 
0788469152,0254/212803.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină- 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, tn 
comuna Șoimuș, Str. Boholtu Iu i. Preț infor
mativ 1250.000.000 lei. Relații la tel. 
0728631756.

• ta Boz, curte, grădină preț 500 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/744514
• ta Cristw, nr. 146, preț 690 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 224182,0723/499284
• ta sat Rușor, comuna Pui, 3 camere, bucătărie, 
cămară pivniță grădină curte mare, 
dependințe. Tel. 282582.
• vând sau schimb casă la 22 km de Deva, 3 
camere, pod, hol, anexe, fântână grădină 10.800 
mp, curte 1000 mp, cu apartament 2 ■ 3 camere. 
Tel. 0724/620358

Vând garsoniere (19)

• 2 camere, terasă faianță gresie, apometre, 
repartitoare, contorizări gaz, preț 560 milioane 
lei, negociabil. Tel. 229017.
• cartier Dacia, parter, parchet laminat, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
lavabil, ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. 
Tel. 0745/356077.
• urgent, zonă foarte bună în Simeria, 600 
milioane lei, negociabil și casă modestă 600 
milioane lei, negociabil, în Simeria. Tel. 
0722/582097,0720/505771.

Decese (75)

Găndul ne este al&turi de doamna profesoară Otilla Mecea, in aceste momente triste, pricinuite de moartea mamei soacre.
Colegii de la Grupul Școlar Industrial Horea Deva

• aanddecemandată parchet lamelar, etaj 
intermediar, zona Decebal, preț 880 milioane lei, 
negociabil. Tel. 215113,074860M15
• zona tnțdu suprafață 32 mp și garsonieră 28 
mp, etaj 1, Dacia, ambele amenajate în stil occi
dental Tel. 0748253418 218234 seara.

Vând terenuri (21)

• UDO mp teren zona Deva, la 3 km, bun 
construcție cabană casă facilități curent, gaz, 
preț 3 euro mp. Tel. 0728158688
• 3771 mp teren, Deva-Sântuhalm, zona Alaska. 
Tel 210868 223788
• 24710 mp teren pentru agricultură și6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• agricol «xtrevâan In Deva, 16.500 mp, fs 44 m, 
preț 4 euro/mp- Tel. 0721/744514
• arabi, 9000 mp, In Mintia, preț 5 euro mb, 
negociabil. Tel. 0722/545721.
• tatavhn IM mp, zona Uzo Balcan, preț 20 
euro mp, negociabil. Tel. 0745/253418 218234 

seara.
• tatrevBan Deva, str. N. Tonltza, (zona Vulcan), 
700 mp, fs 13 m, utilități In zonă preț 15 euro/mp. 
Tel. 0720/348089,218399.
• Intravftan ta Deva, zonă rezidențială preț 25 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/516468
• IntavBan, comuna Berthelot, lângă Primărie,
87 ari, împrejmuit, 5 km de Hațeg, pomi fructiferi, 
se poate parcela. Tel. 770687.
• tafravlan, pentru construcție casă In Șoimuș, 
pe șoseaua spre Boholt, s 1200 mp, fs 12 m, 
facilități gaz, curent, la poartă preț 8 euro mp, 
negodabil Tel 0748029058 220268 după ora 18
• tatrarihrc «15100 mp, fs 24 m, zona casei de 
gaz, preț 20 euro/mp. Tel. 0748210780.
• ta Shmria. intravilan, st 1140 mp, fs 18 mp, preț 
12 eurotnp, negociabil facilități gaz, curent, apă 
Tel. 0727/844590.
• Ungi cabana Bejan, 11500 mp. Tel. 223788 
222002
• teren tataiMhn 1200 mp, grădină 20 x 60 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă școală 12.000 
lei mp, acte în regulă Tel. 212272,0723/732560.

Cumpăr terenuri (22)

• agricol plan, ofer 500 - 600 euro/ha. Tel. 
0722/161644225640.

Vând locuri de veci (23)

• vini tac de veci, tn cimitirul din str. Eminescu, 
amenajat, cruce marmură prețul pieței. Relații 
latei. 240854215264

Vând spații comerciale (25)

• 124 mp în Ilia, str. M. Viteazul, lângă Rom- 
telecom, actual închiriat la CEC cu posibilitate 
de prelungire a contractului de închiriere. Tel. 
0722/211359.
• parter bloc, preț 20.000 euro și teren la 3 km 
de Deva, preț între 15 și 3 euro/mp. Tel. 
0745/260132.
■ vând n»țiu comercial, 55 mp, apă canal, elec
tricitate, parter, zona Mărăști, Deva. Tel. 
0744/644328

Vând alte imobile (27)

• vând ateâer mecanic, 2 șoproane, grup social, 
depozit carburanți, teren aferent 2060 mp în sat 
Lăpușnic, comuna Dobra, strada principală 
(lângă șoseaua națională deține 380 Kw). Tel. 
0722/211359.

imobile chirii (29)

• caut pentnr închiriat garsonieră mobilată în 
Deva, pe termen lung. Tel. 0722/564004
• Deva, zonă centrală 45 mp. Tel. 0726/224002 
0726/224003.
• închiriez spațiu comercial (hală depozit, 
materiale construcții) 400 mp, Ilia, str. Avram 
lancu, nr. 1, lângă Poșta veche. Tel. 0722/211359.
• ofer spațiu amenajat modem, zona Progre
sului, compartimentat, la stradă st 100 mp, preț
6 euro mp, negociabil Tel. 0721/708708
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, Decebal, S 45 - 95 mp. Tel. 0722/308252
• închiriez apartament 2 camere, semimobilat, 
etaj 1, renovat recent, 90 euro/lună garanție 100 
euro. Tel. 0723/507169.

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

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

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

auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, bej metalizat, af 
11.1998 52000 km, RAR 11.2006, preț convenabil. 
Tel. 227300,0722/546864
• vând Deda 13101, af 1995, stere foarte bună 
preț 65 milioane lei, negodabil Tel. 0722/318794
• vând Dada 1310 u af 1998 motor 1400 cmc, 5 
trepte viteză 27.000 km parcurși, de garaj, unic 
proprietar, preț negodabil. Tel. 227722

• vând Dada 1310 U af 1996, necesită reparații 
preț 50 milioane lei, negodabil. Tel. 0722/318794
• vând Dada 1310 L, af 1998 recarosată In 2000, 
preț «0 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/318794
• vând Dada 1310 TlX, af 1988 necesită 
reparații preț 25 milioane lei sau variante. Tel. 
0722/318794
• vând Dada 1410, af 1995, bord CN, trapă 
geamuri ionizate, creț 601 MHoane iei, negodabil. 
Tei. 0722/777303,2 !4«»
• vând Dada papuc, af 2001, carosată cu 
aluminiu, preț 110 milioane lei Tel. 0748621517.

Auto străine (37)

• auto tagmă la comandă prețuri fără concu
rență Tel. 0742/882269.
• vtaid CKnan BX 84 benzină af 1984 RAR 2008 
roșu, asigurare decembrie 2008 rovignetă 
alarmă casetofon, stare bună preț 1750 euro, 
negodabil. Tel. 0723/455092
• vând Peugeot 605 Turbo Diesel, af 1991, RAR 
2007, preț 4000 euro. Tel 0724/508559,
• vând Seat cordoba, af 1998 motorină aer 
condiționat, închidere centralizată alrbag-uri, 
abs, geamuri electrice, scaun reglabil consum 
531, preț 6700 euro. Tel 0728960870.

Microbuze. Dube (38)

• vâr MM Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig remorcă radio- 
casetofon, alarmă închidere centralizată avan
tajos. Tel. 0722/314128

Camioane, remorci (39)

• vând autouHtatâ Ford Tranzit, 1980, motor 
Diesel, stare funcționare. Tel. 0741/118638
• vând camlcn Maglrus Deutz 121,310 CP cu 
macara 3 to, 3 punți, basculare 3 părți. Tel 
0744/583157, preț negociabil.
• vând remorcă 2 axe, închisă tip furgon, model 
deosebit, af 2000, stare foarte bună preț 3000 
euro, negodabiL Tel 0722/161661.
• vând remorcă 5 to autobasculantă cumpăr 
tractor 650 cu motor defect Tel 282381.
• vând remorcă mono ax, capacitate 1500 kg, 
pentru tractor 445. Tel. 683091.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină recoltat păioase Deutz, masa 
2,4 m, 65 CP, stare perfectă Tel. 0744/583157.
• vând pompă de injecție și electromotor de 
Rabă stare bună preț convenabil Tel. 227942, 
0722/664068
• vând eeaiinâtoera de porumb, tip românesc, 
SPC 4, SPC 6, SPC 8 rânduri. Tel. 0744/391242
• vând wnHton păioase cu 15 și 17 rânduri, 
cositoare cu discuri, mașină de eroicidat, ma
șină de întors și strâns fânul. Tel 0723/368752, 
0723/237400.
• vând tractor U 650, înmatriculat cu plug, 
MJrtineșd. 56. Tel. 246342 0746/031049.

Moto-velo (41)

• vând biddett pentru copil 3 - 5 ani, stare 
foarte bună preț 650.000 lei. Tel. 221431, seara.
• vând biddetâ Ucraina, stare de funcționare, 
preț bun și una Pegas 3/4, pentru copii, nego
ciabil. Deva, telefon 0724/188626, Minerului, bl. 
28/45.

Piese, accesorii (42)

• vând 3 bucăți anvelope Victoria, cu jantă și 
cameră cu dimensiunile 975/18, precum și o 
cutie de viteză 4 trepte și un electromotor, 
ambele de Dacia. Tel. 221431, seara
■ vând 4 bucăți cauciucuri noi, pentru Dacia 
papuc, 13/176, preț 12 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0721/384304, zilnic.

Comemorări (76)

Cu aceeași nemărginită durere in suflet, familia reamihtește celor care l-au cunoscut, că la 15 mai se împlinesc 6 luni de la trecerea în neființă a celui care a fost un minunat soț, tată, socru, bunic și cuscru,
ing. SABIN BLADAComemorarea va avea loc sâmbătă, 14 mai, ora 9, la Catedrala Sf. Nicolae, din Deva. Dumnezeu să-l odihnească tnliniște și pace.

• vând curate de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182 0723/499284
• vând dNartto piese Lada, noi, originale, aripi 
față, segmenți, pistoane eto. Tel. 770687.

Garaje (43)

• vând mu închiriez garaj zidit, pe Strada 
Cemel, Deva. Tel. "744«H581

Mobilier și interioare (47)

• vând bufet de sufragerie cu placă marmură 
albă Alt Deuch, vechime cca 100 ani, stare 
Ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând geamuri fn stare foarte buni Tel. 
0726/158688.
• vând pătuț din lemn, stare buni pentru copil 
până la 3 ani, preț 600.000 lei, negociabil Tel. 
217688

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

■ lodetate comardaH vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 63 milioane lei, 
650 lei noi, un an garanție, recepționează 
programe românești șl 600 străine, cu șl 
fără abonament, montarea și deplasarea 
incluse tn preț. Informații tel. 0723/481776 
sau 0745/840474

• vând CD - RW Extern »Asus" tn garanție, preț 
avantajos. Tel. 0744/567736.
• vând vHeoracotder Sharp șl amplificator 
Technics, convenabil Tel. 0745/253413,218234 
seara

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând ap. foto Mtaolta profesional 800 SI cu 
acceaoiă TCL 072MU078
• vând urgent Nokia 1100, stare foarte bună, 
durată baterie 6 zile, preț bun. Tel. 0722/885572

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochia de seară, model cu corset + voal, 
culoare deschisă, mărime reglabilă, preț 2 
milioane lei. Tel. 0742/939993.

Materiale de construcții (53)

• Importator vinde electrozi suduri su- 
perffl fin, calitate ISO 9001,48000 leVkg. 
Căutăm dtaribultori. Tel 0744238894.

Electrocasnice (56)

• vând convenabil ladă frigorifică 5 sertare, 
reductor oxigen, trusă sudură. Tel. 214504
• vând frigider Arctic 2401, stare bună de func
ționare, preț 1 milion lei.Tel. 221537,0720/581315.
• vând frigider Arctic mare, 2,3 milioane lei, și 
congelator Arctic, 2,8 milioane lei, ambele în 
stare foarte bună. Tel. 221431, seara.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, mașină de 
spălat mică din plastic, centrifugă pentru rufe. 
Tel. 221894
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
buni preț 2,7 milioane lei, negociabil. Tel. 
219739,0723/229046
• vând ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, stare 
foarte bună, preț 4 milioane lei. Tel. 217689.
• vând mașină de cusut Ileana, preț negociabil. 
Tel. 217413, Deva, Bdul Decebal.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• ofer gratuit spre adopție pui de lup de 5 
săptămâni. Tel. 217144.
• vând 25 ha lucemă, în Cristur, asigur cosit Tel. 
0788/357747.
• vând famH de albine, centrifugă și colectoare 
polen. Tel. 214430.
• vând o pereche găini rasa Brahma - Herminat 
(rasă grea), preț 1.100.000 lei perechea. Tel. 
0720/049799 Deva.
• vând urgent 10 familii albine, familia lanc 
Remus, comuna Brănișca, sat Rovina, tel. 219872, 
0745/106305.

Instrumente muzicale (60)

• vând pian lakob Cazapka Sohn Jahare, 1842, 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă, 
preț foarte avantajos. Telefon 611145, după ora 
20.
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă, placă 
bronz, corzi încrucișate, clape fildeș, preț nego
ciabil. Tel. 221431, seara.
• vând pianină neagră, stare perfectă, preț 35 
milioane lei, negociabil. Telefoane 224182, 
0723/499284

Altele (61)

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

Pierderi (62)

• piartut camut asigurări sănătate pe numele 
Nlstor Petru. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurat, pe numele Fărcaș 
loan. Il declar nul.

• plantat camat de sănătate pe numele Borza 
Adrian Vaslle.h declar nul.

• pierdut cartHIcat nr. 1222/1T al SC Agromec 
Turdaș SA. Se declară nul

Matrimoniale (69)

• domn dta Deva, 43 ani, cu obligație majoră, 
caut doamnă pentru căsătorie sau prietenie. Tel. 
0721/170246
• domn ringnr. 47/185/70, zodia vărsător, caut 
doamnă singură, dezinteresată material, suplă 
prezentabilă pentru prietenie, Deva. Tel 
0722/629058
• tânăr WU8/74 din Deva, doresc să cunosc o 
tânără Intre 18 ■ 25 ani, pentru o relație serioasă 
aștept SMS. Tel. 0720/521557.

Prestări servicii (72)

• Cahlmt madccl psihiatrie dr. Megieșan 
Mihai, medic primar, acordă consultații de A 
specialitate, tulburări dedlnamlcăsexuală r*  
consiliere psihiatrică tn localul Crucea > 
Roșie. Program marți, miercuri, joi, orele 11 
■ 13 sau la domiciliu. Relații la tel. 
0742/744353.

• ItamadRc Santiblu Dewk Mâța VfctartH, 
nr. 1, program non - stop șl SCMfehi Hune
doara, bdul Corvin, propum zlnlc 8 - 22, 
«Barează rajeto comprâato și ipeMto.

• asigur sonorizări de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă trans
port asigurat promptitudine și seriozitate. Tel. 
218420,0745/027628 0744/603^0.
• confecționez șl vând plasă din sârmă zincată 
la dimensiunea dorită Băcia, telefon 
0744/277430.
• efectuez tranrart persoane cu microbuz 20 
locuri, prețuri negociabile. Tel 0722/161661. ,

• «ții IntoipratW de muzică populară nu a'
taraf de acompaniament, ai nevoie i «ti ■
Sună-mă și problema ta se rezolvă Deva, tel. 
0722/629058
• formația muzicală prestează servicii muzicale
de orice tip, la diferite ocazii (nunți, botezuri, 
aniversări, etc). Tel. 0722/842710 *
• ofer servicii de calitate pentru repart- -... 
mașinilor de cusut Tel 224182,0723/499284
• organizăm mese festive, nunți botezuri, 
prețuri avantajoase. Tel. 0724/42859.
• pentru nunți, botezuri Cu vornic, formație 
deosebită preț avantajos, negociabil. Tel. 
0722/698506.
• predau ore de chitară stil muzică ușoară 
rock, Deva. Tel. 0722/629058
• reparați electronice la prețuri avantajoase, la 
domiciliul clientului, în Deva. Telefon 
0724/335790.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez immdtari în construcții rigips, gresie, 
faianță parchet Tel. 0741/196562.
• angajez zugravi, zidari, dulgheri cu experiență 
Tel. 0741/196562.
• tocui de muncă în Portugalia. Pentru relații 
suplimentare trimite plic timbrat la OP 1, CP 237, 
Deva. Tel. 216183.
• vrei să câștigi între 300-500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria. Nu vei regreta.

• firmă cfaHxMare produse tutun caută 
reprezentant în Deva. CV la fax 0259/447152.

• firmă producătoare de echipament 
sportiv angajează mecanic întreținere 
utilaje. CV-urile se depun la sediul firmei din 
Deva, Str. Griviței, nr. 34 (fostul abator), 
între orele 15 - 17. Informații la tel. 
074^851423.

• producător și distribuitor național de 
produse alimentare angajeaza agent 
comercial pentru zona Hunedoara. Cerințe: 
studii medii, permis de conducere cat B, 
stagiul militar satisfăcut CV la tel/fax 
0254/230498 sau 0741/249030.

• societate comercială angajează director 
executiv, cu studii superioare, în manage
mentul firmei, limită de vârstă 40 de ani. 
Relații la tel 221424.

mailto:loredana-ghejan@rnformmedia.ro
mailto:soriria.sarmai@informmedia.ro


€ SUCURSALA
electrica Deva

INFORMEAZĂ::Tn data de 13 mai 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea izolației pe linia de medie tensiune 20kV Ilia și derivațiile aferente acesteia.Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării energiei electrice în rețelele S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în localitățile: MICĂNEȘTI, VALEA și ALMAȘ-SÂLIȘTE.Electrica SA asigură toți dienții săi că echipele care efectuează lucrarea depun întreg efortul pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea cu energie electrică. în funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 8.30 - 18.00.Vă mulțumim pentru înțelegere!

AZA
j Moții heir pentru* 
Jkasdrd' imnrav.oastrâ]

tel 0791 ?tO913?0254^ffî9'l7

Investim în eleganta

SC DARIANEINSTAL 
SRL

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

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

Anunț public ———-------------
Sindicatul Energeticienilor din Rețele Electrice - Jud. Hunedoara, cu sediul în Deva, str. G. Enescu, nr. 39, și Sindicatul Liber și Independent IRE Timișoara, cu sediul în Timișoara, Piața Romanilor, nr. 11, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru construcția, faza PUZ, a două case de odihnă și recre- ere - zona Roff, în sat Clopotiva, comuna Râu de Mori. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția anunțului. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Hunedoara - Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, zilnic între orele 08-16.

(23041)

NABBBA
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NOMEX TURISM «
CURATĂ "•OFES'ONALA

La prețuri avantajoase
• Curățenie gtne aii apartamente șl birouri
• Curăței ma..,te și după organizare petreceri
• Curățarea zonelor verzi din Jurul caselor
• Curățenie după renovare

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. 56, sc. A, ap. 1 

Tel./Fax 0254-216909 Mobil: 0724/101555

AICI POATE 
H RECLAMA 

TA!

a

PERFETTI VAN MELLE Romania, 
producător și distribuitor Happydent-Mentos-Alpenliebe 

ANGAJEAZĂ:

REPREZENTANȚI COMERCIALI 
pentru județul Hunedoara

Responsabilități:
Dezvoltarea și menținerea 
relațiilor cu clienții actuali;
Identificarea clienților noi Tn piață; 
Cerințe:
Experiență în vânzări lan;
Abilități de comunicare excelente;
Vârsta minimă 21 de ani;

Carnet de conducere categoria B.

Se oferă.
Salariu motivant, bonuri de masă, 
autoturism de serviciu, telefon; 
Bonusuri în funcție de realizări; 
Posibilități de dezvoltare profesio
nală. .

C.V. așteptăm până la data de 20 
mai 2005 la fax: 0264 444575 
int.125 sau 0264 444579

PRMĂRM MUMCMJUA 
HUNBXMiH

face 
cunoscut cetățenilor 

următorul anunț:

W1 Qiunw W MW UvnSțf 
kt etate Mi2005,
mcapind cu ora 11.00.

WINDREAM - Soluția ideală pentru managementul documentelor 
promovată de către TOP TEGH SRL

Managementul documentelor reprezintă procesul de administrare a documentelor pe parcursul întregii lor durate de viață, de 
la începu"prin procesul de creare, revizuire, stocare, partajare și distribuție și până la distrugerea lor. Arhivarea electronică consti
tuie procesul de stocare securizata a rezultatului procesului de conversie în format digital, in general pe un mediu de stocare nemod- 
ificabil de tip WORM (write-one-read-many) cu oferirea de acces/posibilități de regăsire pe bază de căutări în conținut sau în 
câmpurile index asociate documentelor.

Beneficiile utilizării unui sir ............................
tivitățn și eficienței personalul.. 
păstrarea în siguranță a datelor,___ ...________ _______ r.......

• economie de timp la crearea și regăsirea documentelor - 50-90%
• mărirea productivității - 20-30%
• economii la gestionarea documentelor - 20-40%
• micșorarea timpului ciclurilor de lucru - 20-40%
• economii de spațiu în birouri - 30-50%
• mărirea satisfacției clientului - 30-50%
Windream disponibil acum pentru implementare prin firma TOP TF.CH este un sistem inteligent de document management și 

arhivare care â revoluționat eficiența implementării sistemelor de management electronic al documentelor printr-o abordare complet 
nouă a interacțiunii cu sistemele de operare tip Windows. Windream este primul produs de acest tip care a fost integrat complet 
în sistemul de operare Window^ folosind tehnologia patentată VFS (Virtual File System®) care permite stocarea/ arhivarea docu
mentelor cu ajutorul Windows Explorer, fără să necesite o interfață proprie. De aceea utilizarea sa este intuitivă pentru orice 
persoană familiarizată cu sistemul de operare Windows.

TOP TECH s-a orientat către furnizarea de soluții de document management’ bazate pe Windream deoarece este o aplicație 
puternica, robustă și eficientă, ușor de folosit și cu un nivel de acceptanța foarte ridicat din partea utilizatorilor. Alte avantaje ale 
utilizării sale sunt: compatibilitatea cu orice aplicație Windows Și gestionarea oricărui tip de fișiere Windows, rularea pe motoare 
standard de baze de date Microsoft SQL Server sau Oracle, costurile reduse de instalare, întreținere, instruire și consultanță, 
precum șl raportul calitate-preț excelent. Pentru realizatorii de aplicații software este disponibil un kit de dezvoltare/programare 
pentru integrări.

Din punct de vedere al prețurilor Windream răspunde cerințelor beneficiarilor printr-o configurare modulară, astfel încât fiecare 
să utilizeze doar acele elemente de care are nevoie și nu un produs monolit scump. Principalele module ale pachetului Windream 
sunt:

• Windream SBE/SHX/BE - pune la dispoziție funcții de achiziție, indexare, stocare și arhivare documente, căutare, editare, 
administrare și de securitate

• Windream Imaging - scanarea, editarea și importarea documentelor în Windream
• Windream Fax - arhivarea și indexarea automată a faxurilor din WinFax Pro
• Windream Exchange - arhivarea automată pe baza unor reguli definite a e-mailurilor
• WlndrearnWeb Portal - extinde funcționalitatea oferind acces de la distanță prin Internet la documentele gestionate de către 

Windream utilizând doar un browser web
• Windream ArcLInk - integrare ERP, oferă acces la toate înregistrările SAP R/3 și documentele lor
• Windream Jukebox Control - gestionarea arhivelor de tip long-term de pe mediile de stocare optice
Alte date despre aplicația Windream Și managementul documentelor puteți găsi pe site-ul ȚQp TECH, ia adresa 

http://www.toptech.ro, secțiunea Software/Windream.

istern de management electronic al documentelor sunt creșterea produc- ---------- —------ --------------------lui implicai, structurarea informațiilor, reducerea spatiilor de depozitare, . .
lor, care în cifre s-ar traduce prin: _ WindfCBfTL

FEDERALCOOP HUNEDOARA 
convoacă în data de 02.06.2005, 
ora 10.00, la sediul său din Deva, 
Strada 1 Decembrie, nr. 14, adu
narea generală extraordinară de 

constituire a „FEDERALCOOP Deva*  
- societate cooperativă de consum.

Ordinea de zi se regăsește în 

convocator. (23Q6))

- intra in rețea --hMlafe&fe

... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 

apoi ascult-o in DEVA pe 89,3 FM I-

HIT MUSIC STATION 
DEVA - 89,3 FM

SHARP
iarza

"re frrer t

= me/jyiâflww fi**  ne 
-- IMRfMANTA stgnâârf

Ctoc&Mto» *rt  , SCANNt R COLOR

tortll ÎMI

Direcția Județeană a
Drumurilor R.Â. Deva

PRODOCE ȘI VINDE
LA PREȚURI NEGOCIABILE ȘI ÎN CONDIȚII DE PLATĂ AVANTAJOASE:□ AGREGATE CONCASATE DE BALASTIERĂ□ BETOANE DE CIMENT□ MORTARE PENTRU TENCUIELI ȘI ZIDĂRII□ MIXTURI ASFALTICE□ EMULSII BITUMINOASE CATIONICE- PENTRU PRODUSELE OFERITE SE ACORDĂ CERTIFICAT DE CONFORMITATE.- LA SOLICITAREA CLIENTULUI SE ASIGURĂ ȘI TRANSPORTUL PRODUSELOR.

LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI:□ TERASAMENTE, BALASTARE, PIETRUIRE□ AȘTERNERE MIXTURI ASFALTICE□ TURNĂRI DE BETOANE□ RECICLARE LA CALD ÎMBRĂCĂMINȚI ASFALTICE□ ALTE CATEGORII DE LUCRĂRI
RELAȚII SE POT OBȚINE DE LA SEDIUL CENTRAL AL D.J.D.-R.A. Deva 
tel./fax 0254-225.088 sau de la secțiile:

•■SECȚIA BRAD, str. Avram Iancu, nr. 2, tel./fax 0254-612677
«•SECȚIA HAȚEG; str. Horea nr. 87, tel./fax 0254-777.793
••SECȚIA HUNEDOARA, str. Mr. Stângă nr.15, tel./fax 0254-717.499
•"SECȚIA ORĂȘTIE, satul Pricaz, corn. Turdaș, tel./fax 0254-242.000
•■SECȚIA PĂULIȘ, comuna Șoimuș, tel./fax 0254-237.045 '
••SECȚIA PETROȘANI, Str. Stadionului f.n. 0254-543.888
•■SECȚIA BALASTIERE - CARIERE, Deva. str. Dragoș Vodă, nr. 1-3, tel. 0254- 
225.235

http://www.toptech.ro
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Vând ap. 1 camera (01)

• orari tara» suprafață mare, parchet, posi
bilitate cabină duș, ocupări imediat, central, 
Smeria. Tel 0722AM091. (Casa Grande)
• tMMrt Nn» Hunedoara, etaj intermediar, 
iaMM <Mwet*  In camert, prate na. iei, nego- 
dabil TH, 7477% 0M2/S721» 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• mm iManiu, balcon închis, gresie, ,«anț4, 
parchet® ml neg. Tel 219470, (Multforima)
• mm «mmm gmsie ralanti, pairarer, mobi
lați, ocupabM imediat Preț 17500 euro neg. 
neofitei 219470, (Multiprima)
• dac, mm Mărâsnui Nou, gresie, faianța, 
balcon închis, preț 670 ml lei Tel 0788/W615. 
(Agenția imobiliari Nr J Oeva)
• gnraMk mm Gojdu, etaj bun, dec, par
chet gresie, faianță, apometre, preț19.000 euro. 
Tel OTMMSms. (Agenția Imobiari Nr.l Deva)

• «MMI,dec,bucătărie, baie mare, balcon 
«cras. cantonări ocupaom imediat tona fadul 
Decebal Tel 0741-154401,227S42, seara. (Garant 
Consulting)
• cmM 1, dec, st 35 mp, balcon închis, 
oopaMi imediat b-dul Decebal. Tel. 0741- 
154401227542. seara. (Garant Consulting)
• mm Nfa et 1, modificați, 40 mp, cortori- 
zări apă. gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță tavan TaiS, spotun, parchet mOCheii bine 
Mrednută tel 0723/2514» 0745/302200 (Fiesta 
Nora)

• mm Sala Sporturilor, cu balcon, et Interme
diar, parchet gresie, faianță contorizări, preț 
530 ml lei negociabil tel 0723/2514» 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• mm RaNI Mraa semidec, balcon închis, 
âpometic,&ri modificări, preț 700 mil W, nego
ciabil tel 0745002200 232808. (Fiesta Nora)
• mm MjM, et 3, dec, ST 48 mp, hol < trai, 
parchet gresie, faianță, rigips, spoturi, frumos 
renovată tel. 0723/2514» 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• mm bMRraaot dec, etaj 1. ocupabllă 
imediat preț fi» mii lei Tel 2352» 0721/9852» 
(Rocan 3000)
• mm » Emlnescu, dec, amenajată, et 1, 
ocupabllă Imediat preț 485 mii. lei Tel. 2352» 
0721/9852» (Rocan 3000)
• mm Dm» bloc cărămidă, et 1, dec, contori- 
zărl preț. 485 mii. lei Tel. 2352» 0721/9852» 
(Rocan 3000)
• mmAMMI aec, mobilată, balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 2352» 0721/744514. (Rocan 30»)
• mm MM» vedere la stradă, liberă, 5» mii. 
lei neg. Tel. 2352» 0724/620358 (Rocan 3000)
• mm Dada, dec, mobilată, et Intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mil. lei. Tel. 
0254/234401,0727706515 (Rubin's Home)
• mm MMM etaj Intermediar, gresie, faianță 
parchet mochetă, ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mil. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin's Home)
• mm Dorobanți etaj 1, contorizări, parchet 
dec Preț 15000 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• mm Emlnescu, dec, st 35 mp, balcon, că
mară, et intermediar, contorizări, recent ame
najată. Preț 520 mil. lei. Tel. 0254-234401, 
0727706515 (Rubin's Home)
• rană hună, dec, amenajată frumos, liberă, 
preț 695 mii, negociabil, tel. 0745/640725 
(Mi mason)
• Md 22 Decembrie, dec, 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
2060» 0745/253413. (Mimason)
• mm Gog» amenajată, modificată cu living 
parchet laminat gresie, faianță, contorizări, 48 
mp, et 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
074Q/173103. (Mimason)
• bdd L Maniu, sdec, contorizări, preț 730 mil. 
lei negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• mm Dada, et 3, mobilată, contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/1596» 
215113. (Mimason)
• mm BmhMCU, dec, etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată, gresie, faianță 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/2514» 0745/302200. (Fiesta Nora)
• Duda, partar, dec, contorizări, amenajată, 
parchet laminat gresie, instalații sanitare noi. 
Preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0720-437889; 
0720-348089. (Green Contact)

t vremea pentru lucrul 
cu motocoasele STIHL!
PROMOȚIRE ÎN PERIOADA 1 Mai - 30 Iunie

Detalii la distribuitorii STIHL:

Tour Impex SRL, Bd. Decebal BL I parter, Deva 
Tour Impex SRL, Bd. luliu Maniu BL J parter, Deva 
Tour Impex SRL, Bd. fflfcvin ^r. 9, Hunedoara 
Tour Impex SRL, Aleea Poporului Nr. 3 , Petroșani <• 
Tour Impex SRL, Str. Avram lancu Nr. 43 , Brad

Nr.1 Mondial stihl

neg tJ >8607^524091, (Casa Grande)

• MmumMU» pardnf laminat. Instalații 
sanitare noi zona Dada preț 520 mii. negodabll 
Tel 235589,072V062014. (Casa Grande)
• mmmMM, mm Dada, preț 310 mil Tel. 
2355» 0723/419974 (Casa Grande)
• MmmiuM» «M Intermediar, Emlnescu, 
contorizări, instalații sanitare noi, preț 470 mii. 
Tel 253589,0722/624091. (Casa Grande)
• McmmmML augrafaM foarte mare, gresie, 
ioianra, geamuri rermopan, caionrere noi, CT, 
eventual mobiiaâ, 22 Decembrie, erai interme
diar, preț 870 mH. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014 (casa Grande)
• l«eiMra+bale, gresie, faianță, parchet con- 
toritLri, rcp&ilitoAfts OsdBe preț 470 nMU inso*  
dabil. Tel. 2355» 0720/062014 (Casa Grande)

• uiuuaiMM "M contorizări, balcon incms, 
mobilă bucătărie. foarte frumoasă, preț 620 mii. 
lei negociabil tel. 215212 (Prima-lnvest)
• ml araț oucâiâne, living, cameră, cămară, 
mwifioâri interioare, muiu'pie imounatapn, re
partitoare, st 48 mp, eta| intermediar, zona Gd|- 
du. Preț 8» mH neg Tel 23S019. (Casa de Vis)
• uareiiuera 2 camere, gresie, ralanti, contori

zări, suoeramenalată. zona Dada. Preț 570 mil 
lei negodabil. Tel 235019. (Casa de Vis)
• mmMkv baleen, bucătărie, cameră, bale, 
gresie, fawtță, perenei, zona Dacia, preț ai5 mii. 
negociabil Tel. 235019, (Casa de Vis)

• a«M IMMcmma etaj î, «menaian inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabllă 
Imediat preț 670 mii tei, negociabil. Tel. 
0723/690160,074WS3862. (Ag. Evrika).

• mm Dada, et 1, complet mobilată șl utilată, 
contorizări, cu îmbunătățiri, preț 470 mil. lei 
negociabil. Tel. 0745/25360. (Ag Evrika)
• eu 1 camere, contorizări, gresie, faianță 
repartitoare, parchet bale cu cabină de dus, 
recent renovată Aleea Romanilor. Preț 500 mH. 
ROL 50.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. 
(Casa Betanla)
• Mcomardt» Hpetb amenajată gresie, 
faianță contorizări, .balcon închis, mobilată 
modem, utilată cu tv. color, combină frigorifică 
mașină de spălat automată Aleea Saturn. Preț 
720 mii ROL 72.000 RON. neg Tel. 0724-1693» 
0743-10302. (casa Betanla)
• ukMauM» oaraan oe s metri, contorizări, 
parchet situată tn blocurile din spatele 
complexului Romarta, in bloc cu 4 etaje. Decebal, 
Preț 7» mil. ROL 78.000 RON. Tel. 230221,0740- 
9148» 0720-370753. (Casa Betanla)

• etaj 3, decomandată balcon închis, conto
rizări, bine întreținută Emlnescu. Preț 490 mii. 
ROL 49.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-1693» 
(Casa Betanla)
• dKMMnda»<l mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și raianța 
Spania, termopane, convector pe gaz șl boiler, 
ușă Intrare lemn masiv, preț neg tel. 
0726/826624 (Temporls)
• «ntortOrlparchel gresie, faianță ocuoablli 
Imediat zona Dada, preț 4» mil. lei, negodabll 
T( 28540,0745-653531. (Ag Imob. Ella)
• mm Mmocu, etaj Intermediar, gresie șl 
faianță noi, lavabll, parchet balcon, preț 4» mil. 
lei, neg. Tel. 228540,0745-653531. (Ag Imob. Ella)
• Mkra 3, Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, Instalații sanitare noi, preț 340 mil. lei, 
negociabil. Tel. 7477» 0742/872106,0742/9024» 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Mmadaara, mu* centrală et 2, centrală nouă 
lavabll, bine întreținută preț 395 mii. tel, nego
dabll. Tel. 7477» 0742/8721» 0742/9024» 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Mon, et 4 convector -t boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convector 
+ boiler, preț 360 mil. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zom Racăra, et 9, convector+boiler, preț 320 
mil. lei. Tel. 710129,0740/146780, (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Union, etaj Intermediar, 
parchet lăcuit balcon închis, gaz contorlzat 3» 
mii. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zom Paring, convector, lavabll, gresie, 2» 
mil., negociabil. Tel. 0722/420335 (Profil Expert 
Hunedoara)
• atoli zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 7187» 0745/354575 (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)

§
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• In Den. zonă bună de preferință etaj Inter
mediar șl cu balcon, ofer prețul pieței, Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• In Da» zonele: Progresul, Piață Gojdu, Micro 
15 cu sau fără îmbunătățiri, se acceptă șl la 
ultimul etaj. Plata se face Imediat evaluare la 
fața locului, relații la tel. 0745/302200.232308. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)

• mm a Decembrie, semidec., parchet, gresie, 
faianță, contorizări, etA ocupabll Imediat, preț 
17.000 euro, negociabil, tel. 0742/019418 (Prima- 
invest)
• mm Minoratul semidec., parchet, gresie, 
raianti, contonzăn apa și gaz, et. intwtnsolar, 
preț fi» mil. lei, tel. 0742/290024, (Prima-lnvest)
• urgent Hui N. Bălcescu, et. 2, st 62 mp, 
balcon mare închis, ușă metalici jaluzele exte
rioare, contorizări complete, gresie, faianță 
multiple îmbunătățiri, preț 1 mid., tel. 
1726/7109» (Prima-lnvest)
• mm Cana de Cultură, parchet gresie, faianță 
apometre, gaz contorizat, preț mu mii. iei, tei. 
0722/564004 (Prima-lnvest)
• mm MM sdec. balcon închis, cetrală 
termică gresie. faianță parchet Priț 830 ml, 
neg Relațiifa tal. îl»» (Muiuprlhaj

• eoMoMe» sdec., gresii faianță, parchet 
contorizări, dioc rotai acoperit, preț no. mii. 
neg Relații latei. 219470. (Multiprima)
• mim Gnma Roșie (GojduX dec., ocupabll 
Imediat et 4 stare bună preț 800 mil. lei, nego
ciabil, «.0745/159573, (Mimason)
• ImM li Bălcescu, dec.,» mp, sau schimb cu 
garsonieră tn Dada ♦ diferență 820 mil, lei, 
negodabll, tel. 0745/640725 (Mimason)
• de^amnMlatCT, aer condiționat tarmopan 
» mp, vedere la -dul 22 Decembrie, preț 1,530 
mid. Iei, tel. 0745/253413,2080» (Mimason)

• BL»str. CaragWe, dec, et 2, preț 35.000 euro, 
tel, 0745/640725, (Mimason)
• mm Al Armatei, superamenajat complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 78 mil. lei, neg. Tel. 2352» 0721/9852» 
(Rocan 3000)
• mm Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mil., negodabll. Tel. 2352» 
0721/9852» (Rocan 3000)
• tonă centrală, împăratul Tralan, parchet 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg.

foane 2352» 0721/744514 (Rocan 3000).

• ocazie, mm piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabll Imediat preț 25000 
euro, neg Tel. 2352» 0724/6203» (Rocan 3000)
• mm Mm 15 etaj Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil, negodabll. Tel. 2352» 0721/9852» 
(Rocan 3M0)
• mm N> Bălcescu, etal Intermediar, balcon 
mare, închis parchet contorizări, preț 770 mil. 
lei, neg Tel, 2352» 21/9852» (Rocan 3000)
• zonă centra» I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț negodabll. Tel. 
2352» 0724/620358. (Rocan 3000)
• QoMu, et, 3, semldecomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri, Preț 900 mil. lei. Tel. 2242», 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zom NM centrali et2, semldecomandate, 
contorizări, ocupabll Imediat Preț 9» mil. lei. 
Tel. 2242» 0788/361782. (Garant Consulting)
• scăripert, pariat, amendat totul nou, posi
bilitate privatizare. Merită văzut Preț la vedere, 
ocupabll Imediat Tel. 2242» 07B8/361782. 
(Garant Consulting)
• decomandata, bucătărie, bale, balcon, 
contorizări, zona Creangă Tel. 0741-154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• decomandata, 2 balcoane, etaj Intermediar, 
ocupabll Imediat, zona Liliacului. Tel. 0741- 
154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• zom Udo, etaj intermediar, decomandate, 
contorizări, preț 1,02 mid. lei. Tel. 0740-013971, 
231121. (Garant Consulting)
• mm Cmngi decomandate, contorizări, preț 
1,130 mid. lei. Tel. 0740413971.231212. (Garant 
Consulting)
• mm Dada, etaj Intermediar, amenajări, 
contorizări, preț 570 mil. lei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• semldecomandate, In zona Al. Armatei, etJ, 
complet mobilat, contorizări, ocupabll Imediat, 
preț 750 mii. Tel, 0745/411449. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• semidecomandat etaj 2, bdul N. Bălcescu. 
foarte bine întreținut, 830 mil, lei, negociabil. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• eta| bun, zona Al. Crișulul. gresie, faianță 
lavabll, termopan, apometre, gaz 2 focuri, balcon 
închis, preț negociabil. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Oeva)
• to Dada, ST50 mp, podele laminate, gresie, fa
ianță balcon mare (2x6), centrală termică aer 
condiționat, living, ușă nouă Preț 950 mil. lei, 
neg. 0788/497615 (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• 4c dat Dada, etaj bun, parchet, 
gresie, faianță lavabll, contorizări, preț 620 mil. 
lei. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• semldecomandate, zon Bejan, podele lami
nate, gresie, faianță convector, apometre, preț 
550 mil. lei. Tel. 0745/786575 (Agenția Imobiliara 
Nr.l Deva)
• etaj 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut. Bălcescu. Preț 900 
mii. ROL 90.000 RON. neg. Tel. 0724-1693» 0743- 
103622. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, balcon închis, conto
rizări. bine întreținut Aleea Neptun. Preț 12 mid. 
ROL 120.000 RON. Tel. 0742-005228,0720-387896. 
(Casa Betanla)
• etaj 2, decomandate, gresie, faianță parchet 
laminat, balcon închis, merită văzut, st. 65 mp. 
Dorobanți. Preț 32.000 euro. Tel. 0741-120722. 
0724-169303. (Casa Betania)
• modMcări Interioare, gresie, faianță parchet 
laminat, balcon, contorizări, bine întreținut. 
Aleea Crișului. Preț 650 mii. ROL 65.000 RON. Tel. 
0724-1693» 0743-103622. (Casa Betania)
• zona ce , decomandate, 55 mp, et 2, 
vedere la stradă parchet, centrală termică 
balcon, ocupabil imediat preț 990 mii. lei, tel. 
0723/2514» 232808. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, 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 Bojan, decomandate, balcon, et. inter
mediar, faianță, vedere în două părți, contorizări. 
oreț 400 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/2514» (Fiesta Nora)
• zona Mfcro 15, et intermediar, decomandate, 
balcon închis, centrală termică parchet nou, 
gresie, faianță rigips, spoturi, ușă metalică 
centrală termică preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0723/2514» 232809. (Fiesta Nora)

• zona Koifta, decomandate, et 3/4, modificat 
55 mp, bucătărie modificată contorizări, hol 
central mare, balcon, preț 32.000 euro, nego
ciabil, tel. 0722/362364,232809. (Fiesta Nora)

• mm INmM decomandate, parchet nou, 
gresie, faianță lavabll, ușă de lemn masiv, 
contorizări, renovat recent, tel 0723/2514» 
0745/3012» (Fiesta Nora)
• nna Mare 15 etaj Intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon tnchla preț 420 mil. lei Tel. 
228540,0745-683531. (Ag. Imob. Ella)
• mm Altoi» contorizări apă ii gu, ocupabll 

rftat, preț foarte bun. Ti., im 0745-6SO.
(Ag, Imoo, Ella)
• mm Un Balun, semldecomandate, coto- 
rlzărl, grille, faianță, parchet laminai lavabll, 
lalunle exterioare, preț 530 mil. lei, negociabil. 
Tel. 228546,074S4B3531, (Ag. Imob. Ella)
• HtotaMMMH bloc de Cărămidă contorizări, 
faianță, zuarăvlt recent, etal Intermediar, creț 
810 mil. lei,Sl. 218540,0H1-568I38, D711-MM8. 

(Ag, Imob. Ella)
• MfflNwMMndato, mm Dada contorizări, 
parchet, ocupabll Imediat, preț foarte bun, Tel. 
0745-653531. (Ag, Imob. Ella)
• ăMMMNtato, nu Hcto In 3, bucătărie in 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, lupermooem, 
parțial mobilai merită văzul 130 mid, lei, neg 
Tei, 0722-5669» 0T48-6S3831. (Ag. Imob. Ella)
• In Mumctoara emldecomandate, gratie, 
fklanță, contorizări, ușă schimbată ocupabll 
Imadiat preț 340 mil. ItlTeL 218540,0745*53531,  
(Agimcb Ella)
• ta HwwdMra, semldecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etal Intermediar, ocupabll Imediat, 
zonă bună preț 350 mil lai, Tel. 07U-851531, (Ag. 
imob. Ella)
• kmM nm Minerului decomandate, et 1, 
bloc de cărămidă îmbunătățiri, parchet, modifi
cări Interioare, centrală termică, preț 820 mil. lei, 
negodabll. Tel. 0745/153662,311887. (Ag.Evrlka)
• nnl uNhkmMI, decomandata, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă, preț 1,1 mid. 
nagodabllSl. 0723/8801» (ĂgEvrika)

• ni* DorabM*  et 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amanajlri Interioare modeme, 
termopane, gresie, faianță etc, n vinde complet 
mobilat șl utilat de ultimă ori, preț negociabil. 
TU. 0745/20662, (Ag, Evrika)
• mm AL Straiului etal Intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabll tn timp scurt, preț 450 
mil Id, Tal, 0723/8601» (Ag. Evrika)
• nm Dada, el 2, amenajări Interioara, ocu
pabll Imediat preț 6» mll.lel. Tel. 0745/253562. 
(Ag.Evrlka)
• nm L Creangă decomandata, st 64 mp, 
ipometre, balcon mchli, gratie șl faianță în bale, 
faianță tn bucătărie, vedere în două părți, Preț 
1,1» mid. lei. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)

• nm lăiNMu, et 2, dec., CT, ușă metalică 
vedere la stradă Preț 1.06 mid. Id. Tel 
0254/234401,0727724551. (Rubln't Home)

• nă Mtanlă, etaj 2, parchet gresie, faianță 
apometre, bale cu geam, balcon, u contorlzat
• 1 foc, vedere în spate. Preț 985 mil. Id. Tel. 
0254/234401, (Rubini Home)
• nm L Creangă etaj 1, centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță, bucătărie 
modificată, mobilat Preț 1360 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• iUncenH. dec, et Intermediar, 2 balcoane. 
Preț 13 mid. lei. Tel. 0254-234401,0727706515. 
(Rubin's Home)

• iom Dade, contorizări, repartitoare, bloc de 
cărămidă Preț 650 mil. lei. Tel. 0254-234401, 
0727744923, (Rubin's Home)
• nm KegătateNnu,1n circuit, et Intermediar, 
modificat uși noi, gresie, ftlarâă Preț 1,1 mid. 
Id. Td. 02547)4401,07277065» (Rubini Home)
• str, M. Emlnescu, etaj Intermediar, balcon 
tncNs, amenajată 100%, totul nou, CT, Preț 785 
mil. lei. Tel. 0720-4378»; 0720-3480». (Green 
Contact)
• iom MtoM, parter, ămenaiat fgiănță gresie,
marmură, bun șl ca spațiu comercial. Preț 730 
mil lei, negociabil. Tel. 07204! 0720-3480».
(Green Contact)
• Mr. Mtorn etaj 4, transformat hol - 
bucătărie, parchet faianță gresie. Preț 780 mil. 
lei. Tel. 0720-4378» 0720-3480». (Green 
Contact)
• Dada, etaj Intermediar, faianță gresie, 
Instalații noi contorizări. Preț 585 milioane lei. 
Td. 07204378» 0720-3480». (Green Contact)
• Manțt ta bale șl In bucătărie, zugrăvit, 
apometre, zona Dacia. Preț 530 ml I. Tel. 235019. 
(Casa de vis)
• eamldec, contorizări, gaz 2 focuri, balcon, 
complet mobilat, etal Intermediar, zona Aleea 
Armatei. Preț 750 mil. negociabil. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)
• decomandate, parchi gresie, faianță zugră
vit, balcon închis, ocupabll Imediat zona Gojdu. 
Preț 800 mil. neg. Tel. 235019, (Casa de Vis)

CIEL ESTE GATA PENTRU LEUL GREU!
' • NU UITAȚI: in baza contractului de abonament

‘ beneflciați și de trecerea la LEUL GREU!
t AtrlbtoHorul «tow «nrtorlsat Contractul de abonament se încheie anual pentru
» DU* 1 COMTICH flecare modul în parte șl asigură:
■ vă invită In Deva la - asistență tehnică telefonică (număr nelimitat apeluri);
■EVENIMENTUL CIEL ' - actualizări legislative si Îmbunătățiri funcționale.

18 ni0 riooi : CIEL FINIANCE MANAGER
' între orele 10.00 18.00 I. . ***<  -*  OFERTĂ SPECIALA €310
' CAMBRA Dl CMAIM , ^aSb^ent-^ ofertă specială. €454

DUAL COM TECH 
distribuitor autorizat 
CIEL ROMÂNIA
Telefon: 0254/230.499,
Mobil: 0744-510.948,
Bd. luliu Maniu, Bl, C, 
parter, Deva

Oferta este disponibila pentru județele 
Hunedoara si Alba.

COMANDĂ? DOCUMENTAȚIE GRATUITĂ?
Contactați distribuitorul autorizat Cl£l 

menționat mai sau direct la numărul 021-2Q1.53.04;
www.ciel.ro

• urgent soM bună, dec, et 2,2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
•menajat șl cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid, neo, W- 0726/826624, (Temporls)
• dec, et Intermediar, zona Kogălnlceanu, 
contorizări, preț 780 mil, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporls)

a semit «n grada, faianță conto
rizări, etaj Intermediar, zona UZO Balcan, preț 
5» mil., neg. Tel. 2535», 0722/624091. (Casa 
Grande)
• decomandata, bloc de cărămidă centrală 
termică parchet et. 2/4 preț 9» mil. Tel. 2535» 
0720/062014. (Casa Grande)
• oh*  et*  Intermediar, bloc de cărămidă 
iom Dadă preț 750 mil, negociabil. Tel. 2355» 
0724/142072, (Cau Grande)
o SMtMNMiiMdato, Mlero 6, etaj 1,2 focuri, 
gu parchet preț 260 mil. lei Tel. 710129. 
0740/1467» (Stil Imobiliare Hunedoara)

• deotoMnUs» Mm 5, parter înalt, amenajări 
Interioare, cîfitraiăîârtnică preț 70u mii. iei. iei. 
710129,0740/14C7» (Stil imobiliare Hunedoara)
• edMeeemdiMlto iom Dunărea, amenajat, 
balcon tnchlt preț 730 mil. lei. Tel, 710129, 
0740/1467» (Stil imobiliare Hunedoara) 
ofcttiMndetț Mm 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 mil. lei. Tel. 
710129,0740/148?» (SUI Imobiliare Hunedoara)

• eemideoMMnMte, Mm ă gaz contorlzat, 
parchet 250 mil., negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• Mm 7, et 1, contorizări, CT, parchet balcon, 
preț negociabil. Tel. 0722/420338 (Profil Expert 
Hunedoara)
■ semMeeomandate, zonă ultracentrală CT. 
alta îmbunătățiri, eta| Intermediar, 875 mIL 
negociabil. Tel. 0741/1304» (Profil Expert Hune
doara)
■ eemMemfflMMte, srn gării, parchet gresie, 
fllinți ușă metalică bun pentru privatizare. 550 
mil, neg. 0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)
• Mm 1, etal 2, preț 525 mil lei. Tel. 74T7» 
0742/872106,0742/9024» (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Mm ă modificat etaj Intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mil. lei, negociabil. Tel. 
7477» 0742/872106, 0742^02488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• nm gării confort 1, parter, balcon închis, 
contorliărl, preț 435 mil. lei, negociabil. Tel 
7477» 0742/872106,0742/9024» (Tina Terra 
Mia Hunedoara
• HunedoM. Mm 4, parter, preț 456 mil. lei, 
negociabil. Tel. 7477» 0742/8721» 0742/9024» 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
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• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo 
blller la comandă gresie, faianță Instalații sâni 
tare noi, 795 mil. lei, neg. 747798,0742/872106 
0742/9024» (Tina Terra Mia Hunedoara)
• iom lucagl eta| 2, centrală, 640 mil., nego
ciabil. Tel. 7187», 0745/354575. (Ag. Omegt 
Imobiliare Hunedoara)
• som Buoe*  fără îmbunătățiri, 450 mil, nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omef 
Imoblllare Hunedoara)
• som Tratru, decomandate, centrală 800 mil. 
negociabil. Tel. 7187» 0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• som Micro 6, et. 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 7187» 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• som Mm 5/1, et. 1, centrală amenajat 720 
mil, negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega imobiliare Hunedoara)
• iom ArHma, et 3, ușă nouă 620 mil, nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)
■ IOM OM, parter înalt, 700 mil., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag, Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• da preterintă decomandate, etaj Intermediar, 
cu balcon. Tel 211587. (Ag.Evrlka)
• iom Gojdu, centru, Progresul, Inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent zonă liniștită plata Imediat tel. 215212 
(Prima-lnvest)
• urgont dac, zonă ultracentrală contorizări, 
mobilat complet, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ta nm» Gojdu, Dacia, Mărăștl, Cuza Vodă • 
cu garaj, Avram lancu. Se oferă preț bun, cu 
plata Imediat. Tel 0723/2514» 232.809. (Fiesta 
Nora)
• wgait nm împăratul Tralan, Gojdu, et 1,2. 
Ofer plata pe loc, Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Vând <ip. 3 camere (05)

• mă*  d», zona pieței, parter, vad comer
cial. Ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg, tel. 0726/826624. (Temporls)
• nm DtNtanțl parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băl, gresie, faianță parchet nou, ușa 
metalică bale mare cu cadă pe colț Preț 48000 
euro, neg., telefon 0788*165703,  0745/302200. 
(Fiesta Nora),

RECLAME

http://www.ciel.ro
http://www.eurostll-com.ro


• tom Safe Sporturilor, et. 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă, contorizări, parchet, ocupabll 
imediat. Se acceptă și variante de schimb, 850 
mii. lei, neg. 0745/302200,232808. (Fiesta Nora)
• zom klu Manlu - Decebal, decomandate, et. 
intermediar, 2 băl, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită, parchet stare bună, ocazie

. unică tel. 0723/251498,232809. (Fiesta Nora) 
-*  • zona Dada, decomandate, et 2, parchet

gresie, faianță, centrală termică, mobilă de 
tineret, preț 800 mil. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamflmcu, decomandate, cu 2 băl, pan 
chet gresie, faianță, loc de parcare, vedere in 
două părți, contonzări, Interfon, preț 1.600 mii. 
lei, neg. 0723/251498,0745/302200.  (Fiesta Nora)
• zom împăratul Tralan, superamenajat 
contoriiări, aer condiționat, gresie, faianță, 
parchet 2 balcoane, et. 2, preț 13 mid, nego
ciabil. tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• nna Dada, transformat tn ap. 2 camere, 
ocupabll Imediat, preț negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona pteță bloc de cărămidă, et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 cura, nego
ciabil. Tel. 235208 0722/9B52S6. (Rocan 3000)
• zona bloc caramtaâ, amenajat
balcon de 10 m, bloc de 4 etale, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală, I. Creangă, amenajat centrală 
termică, ocupabll imediat preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358. (Rocan 3000)
• « zona liliacului, decomandate, parter 
înalt balcon mare închis cu termopan, centrală 

termica, parcnet gresie, nuanța, moomcan inte
rioare, 2 băl, termopane la camere, preț 1,38 
miliarde negociabil Tel 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zonă lăbacaMaH, superamenajat CT, bloc 
de cărămidă, ocupabll Imediat preț 36.000 euro, 
neg Tel. 0723/560160. (Ag. Evrika)

, contorSrtocu^biî’lmediat, preț 650 mil. lei.

Tel 228540,0745-653531, (Ag Imob. Ella)
• decomandata, zonă centrală, modificat 
conirizări, parchet gresie, faianță, termopan, 
rolele exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tel. 
228540,0722-566938 0721-268668 (Ag Imob. Ella)
• decomandate, zona Emlnescu, etal interme
diar, contoriiări, parchet balcon, preț 13 mid. 
lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag Imob. Ella)
• zona AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică, parchet 2 băi, boxă, 
bucătărie modificată Preț 1450 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zona Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 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 Progmul et. 2, amenajat contorizări. 
Preț 12 mid. lei. Tel. 0254-234401. (Rubin's Home)
• zona lăktKU Nou, amenajat contorizări. Preț 
1,6 rnld. lei. Tel. 0254-234401,0727724551. (Rubln’S 
Home)
• zona OHuz, et 1, dec, boxă garaj. Preț 63.000 
euro neg. Tel. 0254-234401. (Rubin's Home)
• Skr la, uMrac ral parter, decomandate, 
bar, living, parchet faianță, gresie, tavan fals, 
spoturi. Preț 135 mid. lei. Tel. 0720437889; 0720 
348089. (Green Contact)
• zona Emlnescu, semidecomandate, conto
rizări, preț 850 mii. lei. Tel. 0740013971,231212. 
(Garant Consulting)
• zona OeeabaL decomandate, 2 băi, 2 balcoane,

<' amenajări, CT, preț 40.000 euro. Tel. 0740013971,
231212. (Garant Consulting)
• zona Patria, semidecomandate, amenajări, 
contorizări, preț 13 mid. lei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• zona Progresului decomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri, preț 135 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• zonă centrală, sdec., balcon închis, faianță 
parchet centrală termică Preț 1350 mid. neg. 
Relații latei. 219470. (Multiprima)
• gresie, faianță, parchet balcon închis, gaz 2 
focuri, repartitoare, modificări interioare, 
mobilat zona Titu Maiorescu. Preț 940 mii. nego
ciabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• «ffi , termopane peste tot parchet, gre
sie, faianță forme rigips cu spoturi, boxă repar
titoare, parțial mobilat, zona loan Corvin. Preț 
1,250 mid. negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. ROL. 
170.000 RON. Tel. 0743-103622 0724-169303. (Casa 
Betania)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet, bloc acoperit Decebal. Ultracentral. 
Preț 1,250 mid. ROL 125.000 RON. Tel. 0742-005228 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, modificat 550 mii. negociabil. Tel., 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabrici de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• Hunedoara, Mkro l 2 balcoane, etaj 2, 
convector, gresie, preț 725 mii. lei, negociabil. 
Tel. 747798 0742/872106 0742/902488 (TlnaTerra 
Mia Hunedoara)

cerrtraKlmuîtlpIe îmbunătățiri, preț 12 miliarde 

lei, negociabil. Tel. 747798 0742/872108 
0742/902488 (Tina Terra Mia Hunedoara)
• Mkro I, decomandate, amenajat gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740446788 (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• MM Vkaat modificat din 4 camere, deco-
— a-ri.UA ■ l 1 - * - II | - - - ----ti! -'fi t ri ■■■! 1 - 1uroniravB) cioj inwmeamr, Cvnir&i& iwniica, 
bucătărie mobilată preț 3S000 euro, neg. Tel. 
710129,0740146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Mkro T, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală preț 525 mil. Tel. 
710129,0740446780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• TnmMnbl etaj 2, convertoare, boiler, 780 
miL Tel 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bdul Trotan, amenajat, 2 balcoane închise, 
convector, 750 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
imobiliare nUTreuOânu
• Mkro ă etal 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, zona Union, etaj 8 centrală 
termică faianță 880 mii, negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara).
• Deva, zona Uzo Balcon, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 850 miL, negociabil sau schimb cu 
casă în Ghelar, plus diferență Tel. 0722/973569. 
(Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• ki Dom zonă bună poate să fie și semideco
mandat etaj Intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• zona tapăraM Traian, cu garaj, Gojdu, Eml
nescu (poliția județ), piața centrală Plata se face 
urgent tel. 0723/ 251496,232809. (Fiesta Nora)

• zona Dorobanți decomandate, 2 băl, 2 
balcoane, hol central, et. 1, centrală termică 
termopan, instalații sanitare noi, gresie, faianță 
st 98 mp, preț 44000 euro, tei. 0726/710903. 
(Prima- Invest)
• zom împăratul Tralan, dec., hol central, 
balcon închis, contorizări, garaj sub bloc, preț 
negociabil, tel. 0740/210780. (Prima- Invest)
• doc, zt 95 mp, ultracentral, amenajat, gresie, 
faianță, 2 balcoane închise, 2 băl, preț 1,6 mid., 
tel, 0740/126029. (Prima-Invest)
• zom bdid, Decebal, etaj Intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet, ocupabll Imediat preț 1,6 mid, 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika) 

rona^robwfiJrt0hU4M401,22W2'(Garant 

Consulting)
• d» te, 2 băl, amenajări, CT. b-dul 
Decebal. Tel. 0741-154401, 227542. (Garant 
Consulting)
■ I Dea**  conk fcl 2 băi, 2 balcoane, 2 boxe, 
lavabil, Interfon, preț 1,6 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• Decebal mtorizări, 2 băl, 2 balcoane, cu 
vedere în 2 părți, preț 13 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• Mkro V, centrală decomandate, 920 mil. 
negociabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zom CtC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/35457! (Ag, Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• dtconmcMt*  Micro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat preț 930 mii, lei. Tel. 710129, 
0740/146788 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• aecomanoMțzoM Paring, etaj intenneaiar, 
îmbunătățiri, 650 mii, negociabil. Tel. 
0722/42033! (Profil Expert Hunedoara)
• semHecomimlate, Mkro 5 etaj 1, centrală 
termică Interfon, 900 mii., negociabil Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

• zona Ceangăi pentru demolat curte, grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003, (Mimason)
• te Dsva, 2 corpuri, 3 camere, bale, bucătărie, 
CT. parchet, construcție din cărămidă curte, 
grădină st 650 mp, preț 1,8 mid. lei. Tel. 0722- 

566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+L Bring de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băl, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228548 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• ZOM CNzM, 5 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58000 euro. Tel. 
718708 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom control vechi, pretabllă depozit, 3 
camere, curte, 600 mil, negociabil. Telefoane 
718708 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• M Comoro, anexe, canalizare, amenajări Inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146788 (Stil Imobiliare Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)

• urgent casă cu grădină Deva sau Slmeria 
plata Imediat te). 215212 (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte șl grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• zom «a-Deva-SImeria, 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 300 mil. lei. Tel. 
0720437889; 0720-3480®. (Green Contact)
■ caii nouă, în Deva, 3-4 camere, bucătărie, 
bale, gaz, acces auto, teren minim 500 mp. Ofer 
88000 euro. Tel. 0720-437889; 0720-348089. (Green 
Contact)
• zom Dova- Brad, aproape de șosea, teren 
minim 4000 mp. Ofer 470 milioane lei. Tel. 0720- 
437889; 0720-348088 (Green Contact)

Vând case la țara (17)

Vând ap. 4 camere (07)

• Dwa, bd. Decebal, etaj Intermediar, decoman
date, amenalat superb, CT, termopane. Preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• îngâni, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• decomandate, centrală termică proprie, 
balcon închis, zona Poliției Județene. Emlnescu. 
Preț 45.000 euro neg. Tel. 0742-0052280720- 
387896 (Casa Betania)
• zona Ion Creangă, decomandate, et. 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
șl 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 Embieecu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie faianță bucătărie modificată vedere în 2 
părți, zonă liniștită preț 57.000 euro negociabil. 
Tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zonă centrală garaj, gresie, faianță parchet 2 
balcoane, 1 închis, centrală termică boxă bloc 
acoperit cu țiglă Preț 2,150 mid. neg. Relații la 
tel. 219470. (Multiprima)
• ama BăkoKit etaj 3, st 110 mp, 2 băi, parchet 
contorizări. Preț 35000 euro. Tel. 0254-234401. 
(Rubin’s Home)
• zona Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
centrală termică parchet bucătărie modificată 
faianță gresie, contorizări, usi de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere in spate. Preț 1,5 

miliarde lei. Telefon 0254/234401. (Rubin's Home)
• zona Emlnescu, decomandate, 3 balcoane, 2 
băi, parchet. Preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/2344OL (Rubin’s Home)
• zona LBaodul decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă centrata, I. Creangă superamenajat la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)

etaj intermedia, 2
băi, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• in Deva, zonă bună de preferință cu 2 băl. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)

Vând ap, 5 camere (09)

• 2M mp, 2 băl, garaj, gresie, faianță parchet 
alte îmbunătățiri, Preț 48000 euro neg. Relații la 
tel. 219478 (Multiprima)

Vând case, vile (13)

• oferim zpro vânzare case în Deva și împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 

0746/253662. (Ag. Evrika)
• casă p+L4 camere, 2 băl, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane, st. 
1200 mp. Deva. Preț 108000 euro neg. Tel. 0742- 
005228 0720-387896 (Casa Betania)
• Deva, 2 corpuri, 6 camere + 2 llvinguri, 2 bal
coane, garaj + pivniță mare, centrală termică st 
1400 mp, preț 77.000 euro. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zom Zăvoi 2 camere, cetrală termică s.c.= 
90 mp, s.t= 154 mp. Preț 2 mid. neg. Relații la tel. 
219478 (Multiprima)
• zom Parângului 4 camere p+1, casă 
cărămidă costrucție nouă etajul tn curs de 
finisare, centrală termică acoperiș de țiglă Preț
3 mid. neg. Relații la tel. 219478 (Multiprima)
• 3 canare tn Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet gresie șl faianță pivniță, garaj, ST 360 mp, 
ct zonă centrală preț 4 mid, neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• Dsva, zom Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet CT, teren 600 mp. Preț 75.000 euro 
neg. Tel. 0720-437889; 0720-348089. (Green 
Contact)
• vU nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 llvinguri, 
2 băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie, amenajate modem, curte șl grădină 
ST 1800 mp. Preț 79.000 euro, negociabil. Tel. 
0720-437889; 0720-348089. (Green Contact)
• Slmeria, zonă centrală 3 camere mari, loc de 
baie, curte și grădină Preț 1J5 mid. lei. Tel. 0720- 
437889; 0720-348089. (Green Contact)
• zom Caangăl renovată complet 3 camere, 
bucătărie, baie, podele laminate, gresie, faianță 
lavabil, centrală termică garaj - 2 mașini, ST 400 
mp, preț 68000 euro, negociabil. Tel. 0788/ 
497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• zom parc, bucătărie, bale, parchet gresie, 
faianță teren 1000 mp, preț 3 miliarde lei, neg. 
Tel. 0788/497618 (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• zom Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2£ mkL, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zom Mosul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă centrală 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, 13 mid., 
tel. 0745/640728 (Mimason)

• casăIn Leșnlc, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte șl grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mil, 
lei, negociabil. Tel. 0723/660168 (Evrika)
• 3 camera mari, bucătărie, bale, încălzire 
centrală zona Vețel, curte șl grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• ta 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 228548 0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
bale, hol, sufragerie, dormiton al doilea corp; 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• ta 14 km de Deva, Ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004, 2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha. preț 500 mil. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• ta t km de Hunedoara, 2onă pitorească bale 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, apă, fosă septică curte 
betonată grădină, st 1700 mp, renovată, preț 
bun, tel. 0726/826624 (Tenporis)

• cată, 4 camere, 2 corpuri, curte șl grădină st 
3.000 mp. pomi fructiferi și Ițărde-vie, situată la 
10 km. de Deva. Preț 38000 euro neg. Tel. 0741- 
084668 0720-387896 (Casa Betania)
• urgent cart modestă cu teren, în zona 
Brănișca, lila, Șoimuș, Boholt, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• casă bătrânească, 3 camere, anexe, grădină 
zona Bobâlna, preț 400 mii. lei, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• Șoimuș, cor uc 2004, din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 camere, grădină ST 1350 mp, 
Preț 1,45 mid. lei, negociabil. Tel. 0720437889; 
0720-348089. (Green Contact)
• la 5 km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, parchet, gresie, 
termopan, CT; al doilea corp: bucătărie, pivniță 
curte betonată anexe, grădină ST 1700 mp, gaz 
ta poartă Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 0720- 
437889; 0720-348089. (Green Contact)
• Crittur, 2 camere, bucătărie, baie amenajată 
CT, apă canalizare, curte și grădină 800 mp. Preț 
15 mid. lei, negociabil. Tel. 0720-437889; 0720- 
348089. (Green Contact)
• taJO km de Deva, casă cu3camere,bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• zom Cătan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
miL negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
omega Imobiliare Hunedoara)

• hetangfroa Vulcan, suprafață 600 mp, utilități, 
F5 mare, preț 25 euro/mp, negociabil. Telefon 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• fri exduiMtate 900 mp teren intravilan, la DN7. 
situat vizavi de Biserica Baptistă FS 143 m, toate 
utilitățile, acces DN7 șl calea ferată preț 99.000 
euro. negociabil. Tel. 0745/411449,0723/191901.  
(Agenția Imobiliară NF.1 Deva)
• In exdv»N te 4300 mp teren intravilan, 
Prelungirea Vulcan, FS 24 m, utilități, preț 19 
euro/mp, negociabil. Telefoane 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• ren Intravilan, In Brad, ST 6300 mp, curent, 
apă canalizare, preț 5 euro/mp. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• In Sknaria, la DN7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• In Dm, ST 2800 mp, FS 16 m, utilități: apă gaz, 
curent, canalizare, preț 14 euro/mp, negociabil. 
Telefoane 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• zom depozitelor. 6700 mp, front la două 
străzi, toate utilitățile. Preț 15 euro/mp neg. 
Relații latei. 219470. (Multiprima)
• Deva, Intrării s ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț 15 euro/mp, 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Sknoria DN 7, Intravilan, ST-1900 mp, FS=16 m, 
apă curent, gaz pe teren. Preț 16 euro/mp neg, 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Slmeria, DN 66. Intravilan, ST=3000 mp, FS=120 
m, utilități: apă curent, gaz. Preț 6 euro/mp. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• spre Coala, Intravilan, livadă, ST=800 mp, 
FS=12 m, curent electric, îngrădit. Preț 260 
milioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• zom Zăvoi st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• Intravilan, central Deva, 1300 mp, fs 22 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent, preț 30 
euro/mp, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• oferim zpro vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva șl împrejurimi, intravilane șl extrav
ilane. Tel, 0723/660160. (Ag. Evrika)
• Mraritan, p ele cu suprafețe cuprinse între
500-700 mp., în zonă rezidențială toate 
facilitățile, 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp, 
neg. Tel. 0740-914688, 0724-169303, 223400.
(Casa Betania)
• scos din circuitul agricol, st 7900 mp. Front 
stradal 40 metri, curent electric pe teren, gazul 
metan trece prin fața terenului, situat pe strada 
ce duce spre aeroport de la DN 7, în spatele noii 
fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. Telefoane 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• Intravilan, st 4000 mp. front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcela Teren situat 
în zona Liceului Tralan. Preț 15 euro/mp. Tel, 
0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• Prekmglroa Vukan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii, lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• ta Intrarea în Almașu Sec, Intravilan, curent, 
apă se vinde și parcelat, acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 25 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• zom Ctedș, preț 11 euro/mp. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega imobiliare HUneaoara)
• [ie casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)

• zona Brănișca, Ilia, Șoimuș, Boholt, pentru 
construcție casă 300-2000 mp, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• urgent 5 ha teren, intravilan, la șosea, Deva 
sau în împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• cumpăr teren în Sâcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc Tel. 0745/253662,211587, (Evrika)

Vând spații comerciale (25)

Vând teren (21)

• In excJusMtete parcele de teren intravilan, 
Prelungirea Vulcan, priveliște deosebită supra
fețe cuprinse între 400-1000 mp, FS 24,5 m, cu
rent, gaz etc., preț 20 euro/mp. Telefoane 
0745/411449, 0723/191901. (Agenția Imobiliară 
Nr.l Deva)

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

Execută vopsire 
electrostatică cu pulbere, 
într-o gamă largă de

Dimensiuni de gabarit maxim: 4,7m x 1,5m x 0,5m

Rsanfl t:
Timișoara Str. Lalelelor nr. 23

Telefon: 0266-207.499 sau 0742-208.806 
Persoană de contact: Șulț Ibolya

OFERTĂ SPECIALĂ
* Mașini da spălat ÎNDESIT cu 800 sau 1000 turații

* CADOU un Radlocasetofon cu CD si MP3
* Televizor diagonala Stem la 4.800.000 lei 

* Frigider ARCTIC ♦ CADOU un Aspirator

MAGAZINELE 
DEVASAT SHOP

Deva, str. A. lancu bl. HI, tel. 216196 
Hunedoara, bd. Dacia bl. 2B, tel. 719999
Brad, Bd. Republicii, bl. 19, tel. 610595

RECIAME

• ro vtado fermă zootehnică teren aferent 5 hz 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 Iot 
de Hațeg, preț 55 mid, lei, 0745/640725 
(Mimason)
• fermă lănpă Hațeg, cu 5 ha de teren, din cărei 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Prei 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenții 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)

• ofer apre închiriere ap. 2 camere decoman
date, mobilat utilat C.T., zona pieței 250 euro. 
Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• caut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat și utilat, pentru persoane străine, oferim 
300 euro/lună Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer zpro închiriere ap. 2 camere, nemobilat 
apometre, zona pieței. Preț 80 euro. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere. Decebal, 
mobilat, contorizări, preț 120 euro/lună Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
• apartament 2 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, geamuri termopan, complet 
mobilat șl utilat cu aragaz, frigider, tv. color, 
mașină ae spălat automată Ion Creangă Preț 
250 euro/lună Tel. 0743-103622, 0720-387896. 
(Casa Betania)
• caaă 2 camere, centrală termică proprie, com
plet mobilată șl utilată cu aragaz, frigider, ma
șină de spălat. Zonă semlcentrală Preț 250 euro/ 
lună Tel. 0741-102722,0724-169303. (Casa Beta
nia)
• apartament 2 camere, complet mobilat 
modern șl utilat, contorizări. Gojdu. Preț 130 
euro/lună Tel. 0741-120722,0720.370753. (Casa 
Betania)
• Ofer spațiu comercial pt. birouri, str. Horea, 
mobilat, CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/mp, 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, et. 1, zonă ultacentrală 300 
euro/lună negociabil, tel. 230324. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenajat pt 
ABC, zona I. Creangă 80 euro/lună tel. 
0745/640725, (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp, 
încălzit, trifazic, apă 130 euro/lună tel. 
0745/164633,230324. (Mimason)
• caut urgant de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută. Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ofer da închiriat o garsonieră șl un aparta
ment în Deva, complet mobilate șl utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag.Evrika)
• spațiu eomarctal zona piață parter, 22 mp, cu 
baie, amenajat occidental, 150 euro/lună nego
ciabil, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pantni închiriere garsonieră dec., 
complet mobilată D. Zamflrescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane235208, 0721/985256, (Rocan 
3000)
• sa caută urgent de închiriat garsoniere sl 
apartamente (ne)mobllate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Telefoane 235208,0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
• ST 45 mp, zona Teatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• spațiu eomarctal, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara'

Schimburi imobile (30)

• schimb apartament 2 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. Telefoane 230479,0745/253662. (Evrika)
• schimb ap. 3 camere, etaj 1, Al. Crișului, su
peramenajat, cu similar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferență Preț negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)

• două spatfl, în zonă centrală modern amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)
• zom Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• hală producțio, Deva, 220 mp, cu platformă 
betonată de iso mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro negociabil, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Alte imobile (27)

• vând fermă 4 ha teren, 7 grajduri, magazii, 
șopron. Preț 5,500 mid, lei, Tel. 235019. (Casa de 
Vis)

FIRMA DISTRIBUȚIE 
angajeaza 

AGENT VANZARI 
Condiții: comunicativ, ambițios, 
disponibil la program prelungit, 

minimum bacalaureat.
Se oferă: mașina, telefon. 

Pentru (letalii sunați la: 
0724/224034

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

SIMPLU CHENAR * BOLD

LOCXm CUTU POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă

VARIANTA ALEASA

Anunț Gratuft

2
1 apariție >40.000 lei 

(4 WnoO 
SaaartțU- lSD.OOOlel

3
1 apariție-50000 W

5 aiurita - 200.000 lei 
tio M eon

4
1 apariție = 100.000 lei 

(loweou
5 apariții» 400.000 lei

cwâbb Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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Inculpat pentru pedofilie
• Cadavre recuperate. Echipele de intervenție au adus la suprafață corpurile neînsuflețite a cinci mineri blocați în subteran după cutremurul produs marți în Africa de Sud.

• Picturi de cimpanzeu.Casa de licitații londoneză Bonhams va oferi luna viitoare, în premieră mondială, trei picturi abstracte ale cimpanzeului Congo (foto), numitun timp „Cezanne al maimuțelor".

Varșovia (MF) - Un psi- hoterapeut polonez, expert în psihologia pediatrică, riscă zece ani de închisoare pentru pedofilie, potrivit actului de a- cuzare transmis miercuri tribunalului, a anunțat Parchetul din Varșovia.Potrivit procurorului Zbigniew Zelaznicki, psihoterape- utul e inculpat pentru „abuzarea sexuală a unor persoane cu vârste sub 15 ani și pentru difuzare de pornografie infan
încă o biografie a PapeiParis (MF) - Prima biografie în limba franceză a Papei Benedict al XVI-lea va apărea în 20 mai, la trei zile după publicarea uneia în Germania.Cartea intitulată „Benedict al XVI-lea, cheile unei vieți” este scrisă de jurnalista Constance Colonna-Cesari și va fi publicată la Editura Philippe Rey. Cartea urmărește principalele etape ale vieții lui Joseph Ratzinger.

Vis și poezie la festival
■ Cecile de France a 
adus un omagiu celei 
de-a șaptea arte la cere
monia de la Cannes.

Interzisă în Iran
Teheran (MF) - Circa o mie de exemplare din cea mai recentă carte a lui Paulo Coelho, „O Zahir”, au fost confiscate la Salonul de Carte de la Teheran, a afirmat joi seara editorul său, grupul Random House Mondadori.Potrivit editorului cărții în Iran, Arash Hejazi, agenții serviciilor de informații au descins luni la Salon, au confiscat toate exemplarele disponibile ale cărții și au anunțat editorii că vânzarea ei este interzisă în Iran. Două mii de exemplare ale cărții fuseseră vândute în prealabil.Ideea centrală a cărții, a cărei acțiune este plasată în Kazahstan, se referă la libertatea bărbaților în ceea ce privește relațiile extraconjugale. Cartea încearcă

Sharon Stone

(Foto: EPA)

Mamă a 
doua oară

Cannes (MF) - Amintirile unei copilării marcate de cinema, ale actriței Cecile de France, și poezia unui neașteptat număr de acrobație cu panglici au marcat, miercuri seară, neprotocolara ceremonie de deschidere a ediției de anul acesta a Festivalului de la Cannes.
Visul unei fetițeCecile de France, actrița belgiană care a primit rolul de maestră de Ceremonii anul acesta, a ales să-și împlinească misiunea aducând un oma-

Los Angeles (MF) - 
Sharon Stone a dez
văluit că a devenit 
mamă pentru a do
ua oară, însă copilul 
nu a fost adus pe 
lume de ea, ci de o 
mamă purtătoare. 
Actrița, care are un 
fiu adoptat, Roan, în 
vârstă de cinci ani, a 
anunțat că o femeie 
americană i-a adus 
pe lume al doilea 
copii, relatează Eve
ning Standard. 
„Sharon a plătit o 
mamă-surogat să-i 
poarte copilul și aces
ta s-a născut marți în 
Statele Unite. Imediat 
ce va putea, Sharon 
se va duce să-și vadă 
copilul", a declarat o 
sursă din anturajul 
actriței.

t 4

Cei nouă membri ai juriului

(Foto: EPA)

Macaulay Culkin la proces
■ A depus mărturie însă demonstreze că neașteptatul se produce și oamenii nu sunt niciodată pregătiți.

Panda își savurează prânzul la baza 
Giant Panda Breeding Research din Cheng-

procesul Jackson dez
mințind că ar fi fost su
pus la abuzuri sexuale.

Santa Maria (MF) - Actorul Macaulay Culkin (24 ani), care a jucat în „Singur acasă”, a depus mărturie în procesul lui Michael Jackson miercuri, dezmințind că ar fi fost supus unor abuzuri sexuale de către cântăreț.întrebat de avocatul apărării, Tom Mesereau, dacă a fost vreodată tratat altfel decât normal de către Jackson, Culkin a răspuns: „Nu, niciodată. Nu m-a obligat niciodată să fac nimic”.Culkin a povestit cum a decurs prima sa vizită la Never- land, pe vremea când avea
I du, China. (Foto: EPA)

Steve Martin va fi premiat
Washington (MF) - Actorul Steve Martin (59 ani) va primi Premiul Mark Twain pentru Comedie, una dintre cele mai importante distincții americane în domeniu, decernată anual de John F. Kennedy Center for Performing Arts de la Washington.Cunoscut mai ales pentru rolurile sale din filme precum „The Jerk”, „Parenthood”, „Father of the Bride” și, mai recent, „Cheaper by the Dozen”, actorul care a prezentat de două ori premiile Oscar, este cunoscut și pentru talentul său de scriitor. El a semnat scenariile filmelor „Roxanne”, „LA Story” și „The Man With Two Brains” și două romane bestseller, „Shopgirl” și „The Pleasure of My Company”.

Sunt mulțumiți de viata lor sexuală
A A A

■ Spaniolii au răspuns 
unui sondaj al Asociației 
Spaniole pentru 
Sănătatea Sexuală.

Madrid (MF) - Spaniolii nu acordă mai mult de 22 de minute unui act sexual, lucru de care sunt nemulțumiți, însă calitatea vieții lor intime în ansamblu este satisfăcătoare, potrivit unei anchete 

tilă”, în special pe Internet. Autor foarte mediatizat al u- nor studii despre viața de familie și educarea copilului, Andrzej Samson (58 ani) „și-a recunoscut vina și a acceptat să coopereze cu anchetatorii”, potrivit Parchetului.El a fost arestat de poliție în iunie, după ce într-un tomberon din apropierea locuinței sale au fost descoperite sute de fotografii pornografice, printre care unele cu copii.
giu emoționant celei de-a șaptea arte, pe care a descoperit-o la Eldorado, un mic cinema de cartier din Namur, orașul său natal. „Am înțeles că numai Festivalul de Film de la Cannes putea să descopere perlele țărilor îndepărtate și să le aducă până la Eldorado, unde făceau să viseze cel puțin o fetiță”, a spus actrița belgiană, care purta o rochie Chanel creată special pentru ea.Maestra de ceremonii a dorit să omagieze artizanii a- desea uitați ai visului de pe marele ecran, „acești super- eroi cu puteri magice: machiorii care te transformă în- tr-o frumusețe fatală, tehnicienii efectelor speciale, care pot să facă să înflorească un cireș în plină iarnă”.Actrița Cecile de France i-a chemat pe scenă pe cei nouă membri ai juriului, printre care președintele Emir Kusturica.Potrivit tradiției, cei 1.500 de privilegiați au vizionat filmul de deschidere, „Lemming”, de Dominik Moll, aflat în cursa pentru Palme d'or.

Macaulay Culkin părăsind tribunalul (Foto: epa)nouă sau zece ani. „Este un prieten apropiat. Atmosfera era foarte relaxantă”, spune el, precizând că încă are contacte regulate cu Jackson. „Te-a mângâiat vreodată?”, întreabă 
privind comportamentul sexual al acestui popor, publicate miercuri.Majoritatea spaniolilor, adică 56%, ar fi încântați dacă actul ar dura mai mult. în jur de 10% dintre spanioli consacră mai puțin de 15 minute unui act sexual, iar pentru 45,2% durata medie este între 15 și 30 de minute.în ceea ce privește calitatea vieții lor sexuale, situația este

RamonaNăscută în zodia Pești, îi plac dansul, muzica și plimbările în aer liber. (Foto: Traian Mânu)

avocatul, iar tânărul răspunde negativ. Totuși, unii martori ai acuzării au afirmat că l-au văzut pe Michael abuzând de actor. „Este absolut ridicol”, spune Culkin.
destul de bună: 29% dintre spanioli sunt foarte mulțumiți, 58,3% sunt destul de mulțumiți, 6,9% sunt indiferenți, 3,4% sunt nemulțumiți și 4,8% dintre spanioli sunt foarte nemulțumiți de viața lor sexuală.Și bărbații, și femeile, recunosc importanța preludiului, peste care 90,60% dintre cei chestionați declară că nu sar niciodată.

Culkin își amintește că se juca foarte mult. „Uneori e- ram atât de obosit, încât ador- meam în fața jocurilor video”, • spune martorul, iar acuzarea a profitat pentru a sugera că în asemenea momente ar fi putut avea loc abuzurile. „E- ram îmbrăcat și mi-aș fi dat seama”, a răspuns actorul.
Un prieten bunCulkin a fost convingător. „Mă înțelegea, îi plăceau același gen de filme și jucării care ne plăceau nouă. Este un prieten foarte bun și o persoană foarte deschisă”, spune Culkin. întrebat dacă la Ne- verland avea acces la reviste erotice, martorul a răspuns amuzat: „Când aveam 12 sau 13 ani aveam reviste Playbqy spb patul de acasă”.

Mirii Actrița Renee | 
Zellweger și cântărețul 
country Kenny Chesney 
s-au căsătorit luni, In 
cadrul unei scurte cere
monii, în Insulele Vir
gine. (Foto: EPA) |


