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Medicamente cu

Pspia Benedict al XVI-lea și cardinalul 
Camillo Puini s-au întâlnit ieri, la Basili
ca “Sf. Ioan” din Vatican cu reprezentanți 
ai preoților romano-catolici. (Foto h>aj

■ Criza sistemului sani
tar este resimțită și în 
spitalele din județul 
Hunedoara.

Deva (T.S.) - în timp ce ministerul Sănătății dă asigurări că totul va fi bine, situația celor aflați pe paturile spitalelor

Unitate în PSD ?
Deva (V.N.) - Reuniunea Consiliului Național al PSD care s-a desfășurat ieri, nu a adus liniștea necesară între social-demo- crați, deși unii încearcă să acrediteze acest lucru. După ce Ion Iliescu a criticat dur actuala conducere a partidului, a refuzat orice funcție și a cerut timp de gândire pentru ce va face în viitor. Nu se poate trage concluzia că dânsul își va face un nou partid. Dimpotrivă, concluzia este că în partid trebuie să fie unitate”, ne-a declarat ieri Victor Vaida, președintele PSD Hunedoara.

Termen pentru declarații
Deva (C.P.) - Declarațiile de venit pot fi depuse în termen, până în data de 16 mai, inclusiv. Aceasta reprezintă fie data poștei, conform ștampilei aplicate pe plic, fie data depunerii la administrația financiară de domiciliu, conform ștampilei unității fiscale, cu numărul și data înregistrării, a declarat Mihaela Boldor, purtător de cuvânt al DGFP Hunedoara. Programul de lucru cu publicul al unităților fiscale este între orele 8 și 19.
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Profesori
■ Controalele psiholo
gice și psihiatrice fă
cute profesorilor sunt 
acuzate de formalism.

Deva (R.I.) - Recentul caz de la Cisnădie - al educatoarelor care îi terorizau pe micuții pe care ar fi trebuit să- i educe - a readus în discuție problema controalelor pe care
Hoțul spălător de parbrize

Potrivit Biroului Național Interpol, în primele luni ale 
acestui an, cetățenii români aflați în străinătate au fost 
implicați în numeroase infracțiuni..

Infracțiuni comise ta străinătate

■ Un tânăr de 13 ani a 
furat bunuri în valoare 
de 35 milioane lei, din 
șapte autoturisme. •

Deva (M.T.) - în timp ce spăla parbrizele unor mașini parcate în zona centrală a Devei, Marian S., de 13 ani, din Deva, neșcolarizat, aștepta ca proprietarii să părăsească autoturismele și acționa, încerca încuietorile și profita de faptul că unele nu erau asigurate.A reușit astfel, să sustragă, în perioada ianuarie-mai 2005, 

se înrăutățește de la o zi la alta. Nu mai vorbim de faptul că în farmacii medicamentele compensate au devenit un moft. Pentru a afla care este situația din spitalele hu- nedorene, CUVÂNTUL LIBER, a intervievat câțiva pacienți.Tudor T., în vârstă de 58 de ani, suferă de boli ale sto

cadrele didactice sunt obligate să le facă. Liderul Sindicatului din învățământul Pre- universitar, Paul Rusu, spune că „în Hunedoara cea mai mare parte a profesorilor nu l-au făcut în acest an. Au refuzat să facă acest lucru pentru că nu sunt de acord să le plătească - asta e obligația patronatului care solicită controlul. Controlul psihologic 
mai multe poșete și diplomate, care conțineau bani, acte de identitate și bunuri personale.în drum spre casă, minorul lua banii din geantă și o arunca în stradă. La domiciliul său au fost găsite trei acte de identitate.Valoarea totală a sumelor de bani sustrase este de aproximativ 35 de milioane lei, bani pe care tânărul i-a cheltuit în scopuri personale și au fost recuperați. Minorul este cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de furt. 

macului și este internat de 10 zile. „Există medicamente care se dau și medicamente pe care trebuie să le cumpărăm. Medicul îți prescrie o rețetă pe care cei de acasă o cumpără de la farmacii”, susține pacientul.Este o nebunie ceea ce se întâmplă în spital, spune Ana

încărrare o valabilitate de 4 ani, dar în acest an a fost o adevărată bulibășeală - unele școli l-au făcut, altele nu. Oricum, nu știu cât de corecte sunt testele, e foarte mult formalism aici; nu-i corect nici profesional, nici financiar”. Pentru profesori bolile profesionale nu au fost stabilite, Ministerul Sănătății nedându-și acordul pe lista propusă de MEC.

mentele de spectacol ale Cupei „Cetății la sport aerobic care are loc azi la Deva, /p.7 (Foto: ciprian Marno

porțiaS. „Plătim atâtea impozite, iar ei (medicii n.r.) nici nu se uită la noi. Dar nu avem ce face. Pentru că dacă spunem ceva ne trimit acasă. Iar acasă ce să facem? Cred că guvernanții vor să ne omoare pe toți și să rămână numai ei”, este de părere femeia.

Morți pe DN 7
Aurel Vlaicu (M.T.) - Șoferii a două autoutilitare și-âu pierdut viața și un pasager a fost grav rănit în urma unui accident produs joi seară, pe DN 7, în afara localității Aurei Vlaicu. O depășire neregulamentară a dus la producerea acestui tragic accident, /p.3
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PE SCURT• Capturat. Autoritățile irakiene au anunțat că au arestat recent un rebel care avea legături cu iordanianul Abu Mussab al-Zarqa- wi. Autoritățile au anunțat în ultimele săptămâni arestarea mai multor persoane prezentate drept colaboratori ai lui al-Zarqawi.• Asasinat revendicat. Gruparea iordanianului Abu Mussab al-Zarqawi a revendicat joi asasinarea unui colonel al poliției din Bagdad. Fadei Mohammad Mubarak a fost atacat de persoane înarmate, în momentul în care a ieșit din locuința sa din Bagdad.

Vom avea observatori în PE

Eforturi 
maximeRoma (MF) - Autoritățile sârbe încearcă să îl captureze și să îl trimită la Haga pe generalul Ratko Mlădiei, fostul comandant al militarilor sârbi din Bosnia, în timpul războiului din perioada 1992 - 1995, a afirmat președintele Serbiei, Boris Tadici.
Proces 
inechitabilStrasbourg (MF) - Procesul intentat în Turcia liderului rebelilor kurzi, Abdullah Ocalan, a fost inechitabil, a decis, joi, CEDO. Turcia a anunțat că va ține seama de recomandările Curții, sugerând că organizarea u- nui nou proces ar fi o opțiune potrivită. Ocalan a fost condamnat pentru trădare în 1999. El a fost acuzat de moar
parea sa, dul Munc torilor d' Kurdistan (PKK), și forțele de securitate ale Turciei.

conflict d’tea a peste 30.000 de persoane în cei 15 ani de

Condoleezza Rice
(Foto: EPA) :

Măsuri 
speciale 
Washington (MF) -
SUA vor numi un 
emisar special pentru i
drepturile omului în i
Coreea de Nord, țară i
cu care relațiile sunt 
deja foarte tensiona- i
te din cauza progra- j
mului nuclear al Phe- i
nianului, a anunțat i
secretarul de Stat, i
Condoleezza Rice. i
„Am ales o persoană •
care va fi emisarul i
nostru pentru drep- j
turtle omului în Core- :
ea de Nord. Anunțul ș
va fi făcut în cu- i
rând", a precizat ea.
Rice a cerut din nou |
Coreei de Nord sa 1
revină în cadfuk®-- '■* |
gocierilor cu SUA i
China, Rusia, Japonia i
și Coreea de Sud. i
Miercuri, Phenianul a i
anunțat că a finalizat i
transferul a 8.000 de 
bare de combustibil 
iradiat, care ar putea 1
fi folosite la fabrica- i
rea bombei atomice. •

Susținere Sute de libanezi s-au rugat ieri, m timpul unei demonstrații ce a avut loc In centrul Beirutului, pentru eliberarea unea* sunniți fundamentaliști care au fost arestați în anul 2000, în urma unui incident ce s-a soldat cu morți. (Foto: epaj
cwÂfflHi.
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■ Parlamentul European 
va invita observatori 
români șiJ?ulgari anul 
acesta, în septembrie.Strasbourg (MF) - Parlamentul European va invita observatori din România și Bulgaria să ia parte la lucrări, după vacanța de vară, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Internet al grupului europarlamentarilor socialiști.Liderul grupului, Martin Schulz, a declarat, la o reuniune a liderilor grupurilor politice din Parlamentul European, că sprijină propunerea

formulată în acest sens de președintele PE, Josep Borrell.România și Bulgaria urmează să devină membri oficiali ai Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Decizia permite invitarea observatorilor înainte de data prevăzută anterior, și anume 1 ianuarie 2006.Conferința președinților din Parlamentul European (liderii de grup) a votat, săptămâna trecută, amânarea primirii observatorilor din România și Bulgaria în PE până, la 1 ianuarie 2006 și chiar 1 ianuarie 2007, în cazul aplicării clauzelor de salvgardare. Liberal-democrații s-au opus

acestei decizii, care a fost susținută de grupul Partidului Popular European (PPE) și cel al Partidului Socialiștilor Europeni (PES).Purtătorul de cuvânt al grupului PPE din Parlamentul European, Robert Fitzhen- ry, a declarat după această decizie că a fost determinată de pregătirea facilităților tehnice și de faptul că și în cazul celorlalte state invitate în UE observatorii au fost primiți cu un an înaintea aderării.
Decizie salutatăGuvernul salută decizia Parlamentului European de a invita observatori din Româ

nia și Bulgaria la sesiunea din toamnă a legislativului european, considerând că a- ceasta constituie un semnal politic, care arată încrederea în capacitatea țării de a îndeplini condițiile necesare integrării europene.„Așa cum premierul Călin Popescu Tăriceanu a afirmat constant, integrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 este obiectivul principal al Guvernului. Executivul va lua toate măsurile pentru a îndeplini angajamentele asumate în procesul de aderare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Oana Marinescu.

Fără Victime Un vehicul al Armatei SUA a ars ieri, după ce a fost lovit de o bombă, ' A^âsta a explodat. în momentul trecerii unui convoi de soldați americani.Wi s-au senmatert morți sau răniți. (Foto: eras
Se opun moțiunii 
împotriva luî Barroso
■ Deputății eurosceptici 
au depus o moțiune de 
cenzură împotriva 
președintelui CE.Bruxelles (MF) - Principalele patru grupuri din Parlamentul European, care includ 597 din totalul de 729 de depu- tați, și-au exprimat opoziția, ieri, față de moțiunea de cenzură depusă împotriva președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, de către deputății eurosceptici.„în calitate de președinți ai grupurilor noastre politice, ne exprimăm opoziția față de moțiunea de cenzură depusă joi, la Strasbourg”, au declarat Hans-Gert Pottering (PPE, de dreapta), Martin Schulz (PSE, socialist), Graham Watson (Liberali-Democrați), Daniel Cohn-Bendit și Monica Frassoni (ecologiști).
ControverseDeputății eurosceptici au depus o moțiune de cenzură împotriva lui Barroso, cerân- du-i să clarifice o controversă referitoare la legăturile sale cu un magnat grec.Joi, eurodeputatul portughez Manuel Antonio dos Santos a anunțat că moțiunea a obținut cele 77 de semnături necesare pentru a fi introdusă pe agenda de lucru și va fi dezbătută la 25 mai, la Bruxelles.

Jose Manuel Durao Barroso
(Foto: EPA)Printre semnatarii moțiunii figurează Nigel Farage, din Partidul Independenței Regatului Unit, care pledează pentru ieșirea țării sale din UE, și Philippe de Villiers, u- nul dintre liderii taberei franceze a adversarilor Constituției europene.Barroso a fost interpelat, la sfârșitul lunii aprilie, în legătură cu relațiile sale cu magnatul grec Spiro Latsis și în special cu croaziera efectuată în august 2004 pe iahtul miliardarului.Barroso a explicat deja că legăturile sale cu magnatul țin de viața privată.
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Dispus să reia 
negocierileTeheran (MF) - Iranul a sugerat, joi, că ar putea reveni la masa negocierilor înainte de a lua o decizie finală privind reluarea programului nuclear, răspunzând favorabil unei propuneri europene de organizare a unei întâlniri vizând reducerea tensiunilor.Criza provocată de ambițiile nucleare iraniene a atins punctul culminant, iar diplomații occidentali nu sunt siguri că există suficient spațiu de manevră care să permită o întrevedere între oficiali iranieni și europeni.Diplomați americani și europeni au subliniat că singura modalitate prin care poate fi evitată o escaladare a crizei ar fi ca Iranul să renunțe la planurile de redeschidere rapidă a fabricii de tratare a u- raniului de la Ispahan.

Insurecție în Uzbekistan
■ Protestatarii doresc 
să negocieze cu preșe
dintele țării și solicită 
medierea Moscovei.Moscova (MF) - Confruntările din estul Uzbekista- nului s-au soldat cu nouă morți și 34 de răniți, a a- nunțat ieri președinția uzbecă, în timp ce șeful statului, Islam Karimov, a plecat spre Andijan, unde insurgenții au preluat controlul asupra administrației regionale și a unei închisori.Președinția a precizat că mai multe grupuri de deținuți eliberați din închisoare au fost încercuite de către forțele de ordine.Președintele uzbec, Islam Karimov, a plecat în estul țării, la Andijan, a informat un responsabil al administrației prezidențiale.
Tentativă de atentatPe de altă parte, o tentativă de atentat sinucigaș care a vizat ambasada Israelului la Tașkent a fost dejucată ieri, a informat postul public de radio din Israel.Atacatorul sinucigaș a fost ucis de unul dintre oamenii de pază, înainte de a detona explozibilul pe care îl transporta, a precizat radioul israelian.Purtătorul de cuvânt al

Ministerului Afacerilor Externe a confirmat că a avut loc un incident, dar nu a oferit mai multe detalii.Manifestanții din Andijan i-au cerut președintelui uzbec, Islam Karimov, să negocieze cu ei și au solicitat medierea Moscovei.Protestatarii au cerut demisia regimului și doresc să negocieze cu Karimov, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de securitate.în plus, manifestanții au cerut Guvernului rus să medieze negocierile cu autoritățile de la Tașkent.Potrivit unor martori, manifestanții au incendiat un teatru din centrul orașului Andijan.în același timp, forțele de securitate uzbece au asediat o școală în care se adăpostiseră numeroși rebeli.

Președintele uzbec. Islam Ka
rimov (Foto: EPA)
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• Transfer. Senatorul PNL de Hunedoara, Viorel Arion, a declarat ieri că în Senat a fost aprobat un Proiect de lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și administrarea AVAS, în proprietatea municipiului Hunedoara. în baza acestuia, Primăria urmează să primească 99 la sută din ECOSID. (V.N.)
• înscrieri la teste. De luni, 16 mai a.c., vor începe înscrierile la testele naționale și se vor face până la data de 27 mai. Elevii de-a Vlll-a termină cursurile pe 10 iunie, iar testele se vor susține într-o singură sesiune, între 20 și 23 iunie. (R.l.)

"Călătorie 
în lumea 
muzicii” -, 
spectacolul 
Teatrului de 
Operetă “Ion 
Dacian” din 
București a 
adus pe scena 
Casei de Cul
tură din Deva 
și momente 
comice

Suntem o națiune bolnavă, în care sistemul sanitar trage să moară. Adusă pe butuci de tot felul de grupuri de interese, sănătatea din România a luat-o la... sănătoasa. în spitale bolnavii vin cu medicamente de-acasă, în timp ce în farmacii bătrânii se omoară pentru o pastilă compensată. Ultima bombă venită de undeva de pe la Minister ne informează că ustensilele folosite de medici sunt pline de stafilococi sau streptococi, și asta deoarece cineva a avut interesul să facă bani. Pe sănătatea noastră și pe banii noștri. între timp, ministrul Cinteză dă asigurări (dar nu de sănătate) la tot poporul că va fi bine. Apoi, mai taie vreo două medicamente de pe lista compensatelor.Iar marii mafioți care au făcut afaceri cu medicamente își numără liniștiți banii. De aceea nu poți să nu te întrebi care este rostul contribuției la sistemul de sănătate? Și oricât de mult ar încerca să ne explice politicienii că sunt prea puțini contribuabili, că PSD-ul a furat tot ce-a putut, explicația nu stă în picioare. Mai ales că nu am văzut nici un PSD-ist mai de soi închis pentru că a dus țara de râpă. Din contră, continuăm să-i vedem plimbându-se prin Parlament la adăpostul legilor.

No comment
Caricatură de Oviudiu Pascu

Primăria Hațeg scoasă la mezat!
■ După 15 ani, con
strucția sediului 
Primăriei Hațegului a 
fost licitată din nou.

Daniel I, Iancu________________
daniel.iancu@informmedia.ro

Hațeg - Revoluția din 1989 le-a adus hunedorenilor o nouă modă: cea a clădirilor începute, veșnic în lucrări și niciodată terminate. Trecând, deocamdată, peste Palatul Administrativ din Deva sau Ca

sa de Cultură din Simeria, am ajuns din nou la problema noului sediu al Primăriei Hațeg. Clădire ce s-ar vrea impozantă, și care a „înghițit” deja 60 de miliarde de lei, risca să nu mai apuce zile de funcționare.
Nouă licitațiePotrivit primarului Nicolae Timiș, firma CONDOR, care a început lucrările în 1990, „a tot tărăgănat lucrurile timp de 15 ani și a făcut lucrări de proastă calitate, de aceea am reziliat contractul, iar acum

Morti înA
■ Doi tineri și-au pier-
dut viața și unul a fost 
grav rănit într-un acci
dent produs pe DN 7.
MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamas@ln1arniniedia.ro

Aurel Vlaicu - în urma u- nei depășiri neregulamentare, efectuată de șoferul unei autoutilitare, două persoane au murit pe loc și a treia a fost transportată în stare gravă la spital. Accidentul s-a produs joi seara, în jurul orei 22:00, la ieșire din localitatea Aurel Vlaicu. Conducătorul unei autoutilitare Iveco, Radu Fărcâ-

mă judec cu ei”. în aceste condiții a fost organizată o nouă licitație. Valoarea lucrărilor ce mai trebuie executate a fost evaluată la 12,3 miliarde de lei, însă firma ce a câștigat licitația va finaliza construcția pentru doar șapte miliarde. „Am făcut și o economie importantă, dar le-am atras atenția că dacă nu vor respecta cerințele noastre vom rezilia și cu ei contractul. Sunt convins însă că lucrările vor fi executate mai repede și mai de calitate de
Primăria Hațegcătre noua firmă, iar noul sediu va fi finalizat până la sfârșitul mandatului”, ne-a mai declarat Nicolae Timiș.

accident pe DN 7ne, de 36 ani, din Cluj Napoca, șofer la o societate comercială din Cluj a intrat într-o depășire fără să se asigure.
Depășire mortalăȘoferul clujean nu a observat că din sens opus circula regulamentar o altă autoutilitară Iveco Daily, condusă de Adrian Bogdan, de 32 ani, din Deva. Impactul a fost inevitabil. Cei doi conducători auto au murit pe loc, iar pasagerul autoutilitarei condusă de Adrian, Râul Luchian, de 22 ani, din Deva a fost transportat în stare gravă la spital. La scoaterea victimelor dintre fiarele contorsionate a fost

nevoie de ajutorul unui echipaj de descarcerare. Acesta este al doilea accident mortal de pa raza localității Aurel Vlaicu, unde cu zece zile în urmă o persoană și-a pierdut viața și alte șapte au fost rănite, după ce microbuzul care transporta muncitorii la Vin- țu de Jos a fost lovit de un au

totractor cu remorcă, condus de un cetățean ceh. Acesta se pare că ar fi adormit la volan și a intrat în plin în microbuzul plin cu muncitori care staționa în afara părții carosabile. Trei din cei șapte pasageri răniți au fost transportați la spitalul din Târgu Mureș, în comă profundă.
MM

34 accidente grave; 17 mcrțl; 30 răniți grav
Majoritatea s-au produs pe DN7, Deva, Hunedoara, iar cel mai tragic: 

accident din acest an s-a produs în localitatea Brîznic, unde un autotren 

a intrat într-un autobuz plin cu muncitori care urma să ajungă la Termo
centrala Mintia. Aici, și-au pierdut viața 7 persoane, dintre care 6 anga

jați ai Termocentralei și un profesor din Lăpugiu de Jos.

ANT-ul cu morala, Coriolan cu banii
■ Ziua Tineretului s-a 
serbat în acest an, 
pentru prima dată, 
la 9 mai.

Ina Jurcone
ina.jurcone@lnformmedia.ro

Deva - Parada modei, cântec, body-painting, dulciuri, gălăgie și râsete. Așa au știut elevii Liceului de Artă „Sigismund Toduță” și ai Școlii Generale Eminescu - Petoffi să- șî serbeze ziua lor. Ajutați de Autoritatea Națională pentru Tineret - moral, și de Asociația „Coriolan” Deva - financiar. Manifestările organizate de asociația deveană durează așa cum le place tine-

"Tablouri" pe pielerilor: cinci zile. „Au început cu muzică, au continuat cu creații artistice și body-pain- ting, urmează desene pe asfalt, concurs de role și street-
ball. Un amalgam de gusturi pentru cele mai dinamice minți: ale tinerilor de astăzi”, spune Simina Baciu, președinta Asociației “Coriolan”.

Minori la furat
Deva (M.T.) - Trei tineri minori, din Deva și Cluj, aflați în abandon școlar, sunt cercetați pentru furturi din două societăți comerciale din Deva. Cei trei, cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, în perioada ianua- rie-mai 2005, au intrat prin efracție în două societăți comerciale de unde au sustras bunuri în valoare de 18 milioane lei. Polițiștii au reușit să recupereze bunuri în valoare de opt milioane lei. Minorii sunt cercetați în stare de libertate pentru furt calificat.

Euro taie afacerile cu lemn
■ Firmele care se 
ocupă cu exploatarea 
lemnului sunt în pragul 
falimentului.

Deva (C.P.) - Afacerile în acest domeniu au înregistrat o scădere drastică a volumului de încasări, ca urmare a devalorizării euro în raport cu moneda națională. Din această cauză ofertele făcute de firmele care se ocupă de prelucrarea lemnului celor care exploatează această materie primă au fost mult diminuate.
Prezență redusă„în primele luni ale anului ne-am ocupat de vânzarea lemnului de fag. Comparativ cu anul trecut prețul pe care

l-am primit acum pentru metrul cub a fost cu circa 10- 11 euro mai mic. Aceasta în condițiile în care cheltuielile pe care le facem pentru cumpărarea lemnului de la o- coalele silvice, cu personalul ori cu combustibilul au crescut. Urmează să începem exploatarea rășinoaselor în lunile următoare. Sperăm ca măcar acest sortiment să-l putem vinde la prețurile de anul trecut, adieă cu 1,8 - 2,2 milioane de lei/mc”, a declarat Ion Pocanschi, directorul tehnic al unei firme de profil. A- cesta a mai precizat că dacă înainte, la licitațiile organizate de Direcția Silvică pentru vânzarea de lemn, sălile erau arhipline, acum se prezintă doar 5-6 firme, pentru că restul sunt înglodate în datorii.

în județ se exploatează lemnul de fag și rășinoasele

• îți dorești un calculator per
formant pentru tine și copilul tău 
și nu ai bani suficienți pentru a- 
1 cumpăra? Cuvântul Liber are 
soluția!
• Trebuie să faci doar atât:
• Decupează taloanele care apar 
în perioada 18 - 23 mai în 
paginile CL și scrie suma (în lei 
noi) pe care ai fi dispus să o 
plătești pentru un calculator nou- 
nouț pe care Cuvântul Liber îl 
scoate la licitație.
• Cu cât licitezi mai puțin, cu 
atât ai șanse mai mari. Nu uita, 
sunt cinci taloane, deci ai cinci 
șanse să câștigi.
• Completează talonul cu datele 
tale'personale: nume, prenume,

adresă și numărul de tel. la care 
poți fi contactat.
• Trimite-ne oferta ta într-un 
plic, până în 27 mai (data poștei) 
pe adresa O.P. 1, C.P 3 sau adu 
plicul la redacție, Str. 22 Decem
brie, nr. 37 A, 330166 Deva, până 
cel târziu în 31 mai.
• Anunțarea câștigătorului lici
tației va avea loc în data de 1 
iunie, într-un cadru special, 
anunțat ulterior pe parcursul 
acestei campanii! Va fi declarată 
câștigătoarea licitației persoana 
care oferă cea mai mică sumă 
pentru calculatorul CL, iar ofer
ta sa este unică!
Informații se pot obține la tel. 
0254 - 211 275 (int. 8806).

A

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@ln1arniniedia.ro
mailto:ina.jurcone@lnformmedia.ro
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PRIMA TV ACASĂ
5:10 Avanpremieră
520 Interes general 

(reluare)
695 Destine secrete
790 Ceasul deșteptător. 

Emisiune interactivă de 
divertisment și 
informați

820 Teleshopping 

830 Desene animate: 
EJCUtul Disney

930 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

945 Avanpremieră 
1090 Portativul pitirilor. 
1100 Armonii In natură 
1130 Michael Bolton In 

România
1200 Mană înregistrată 

(reluare)
1230 Orizont 2007 
1400 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
14:15 Lumea-n care trăim 
1500 Travelling anular. 
1600 Cu Irina la cafea 
16:50 Avanpremieră 

1700 Cu Irina la cafea 
1730 Dincolo de hartă 

1800 Teleenddopedia 

1900 JwnaU TVR. Meteo

20)00 Suprize, suprize. Pri

ma parte

21:10 Avanpremieră 
2120 Surprize, suprize. •

Partea a doua 

22X10 Suprize la puterea 99 
22120 Surprize, surprize.

Partea a treia

7300 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:1 Taverna 
045 Societatea
li Vigilance (thriller. 

Franța, 2004). Soci
etatea Vigilance este 
formată din agenț de 

pază care au misiunea 
de a apăra transpor
turile blindate de bani. 

Dar mica societate este 
in plină criză, pentru că, 
in ultima vreme, au 
avut loc multe atacuri și 
jafuri

*2 Jwnafol TVR. Meteo. 
Sport (reluare)

325 Cât ești de fnmoasăl 
Q (comedie. Statele Unite 

ale Ameridi, 2003)

630 Zâmbete Intr-o pastilă 

(reluare)
730 Doctorul de suflete .

g (reluare)
830 Polcemon, episoadele 

(»] 27, 28
930 Războiul stelelor 

0 Războiul donelor, 
episoadele 16, 17, 18. 
Vod: Corey Burton 

1090 Uriașul Hany. Episodul 

0 16. Cu: Bruce Davison, 
Molly Cheek, Carol-Ann 
Plante

1030 Jade, agent secret 
10:50 lestrim tivi (reluare) 
1120 Dinastia Campionilor 

(reluare)
1130 Promotor. Cu Roxana 

Ciuhulescu
12:15 Magazin UCL 
12:50 Știrile ProTv 

13:00 De râsul lumii 
1330 Amintiri din altă via|ă

O (comedie, SUA 1989) 
16:00 Floarea de cactus

Q (comedie, SUA, 1969) 
1825 Te vezi la Știrile Pro Tv ’ 
18:55 Știrile Sportive 
1990 Știrile Pro Tv. Sport. 

Vremea
i

2ft15 Asasini (acțiune, Statele

Q Unite ale Ameridi, 
1995). Cu: Sylvester 
Stallone, Antonio Ban
deras, Julianne Moore. 
Asasini este povestea 
lui Robert Rath, un uci
gaș profesionist inter
pretat de Sylvester Stal
lone, care în ciuda repu
tației sale de cel mai 
bun în branșă, e din ce 
în ce mai deziluzionat 
de munca și viața sa. 

2390 Local Kombat (transmi
siune în direct) 

290 Asasini (acțiune,
□ Statele Unite ale 

Ameridi, 1995). Cu: 
Sylvester Stallone, Anto
nio Banderas, Julianne 
Moore (reluare)

430 JVrintiri din
□ altă viață.

Cortine Jeffries (Cybill 
Shephard) este puternic 

marcată atund când 
soțul ei, Louie, tși pierde . 
viața.

430 9595-Teînvață ce să 
fed (reluare)

530 Seaquest 
730 Gillette

World Sport 
890 Gadget și

Gadgetinii 
8:30 Copiii Lunii 
9:00 Jim Button 
930 Prințesa Sissi 

10:00 Casa de
piatră 

1030 Roata de 

rezervă 
11:00 Vreau și eu 
1130 Incredibil,

13 dar adevărat 
1230 Explorări 
13:00 Știri 
13:15 Benny Hill (Anglia,

01969) 

14:15 Texas
13 dincolo de râu (western, 

SUA, 1966)
1630 Bebeluși geniali (come

die, SUA, 1999)
18:40 Săptămâna financiară 

Prezintă: Gabriela 

Vrânceanu-Firea
1990 Observator. Sport 

Meteo
fi

2030 Fotbal în cfirect Steaua 
București - CFR Cluj 

2230 Observator 
2390 Replică în forță

’ (acțiune, Canada-Statele 
Unite ale Ameridi, 
1992). Cynthia Rothrock 

o interpretează pe Unda 
Masterson, de profesie 
detectiv, un adevărat 
Bruce Lee feminin în 

stare să-și dovedească 
măiestria în artele

- marțiale în fața celui 
mai periculos criminal. 
Pentru că se plictisește 

să se ocupe de cazuri 
de furturi, ea se implică 
în rezolvarea unei crime 

în scopul de a fi selec
tată la secția de omu
cideri. Lucrurile nu vor fi 
atât de simple pe cât 
credea.

190 Săptămâna 
flnandară. Prezintă: 

i Ș ? Gabrtela Vrânceanu- 

Firea (reluare)
130 Concurs interactiv

690 Cavalerii Shaolin 

(acțiune, SUA, 2003). 
Cu: Jackie Chan, Owen 
Wilson, Aaron Johnson, 
Tom Fisher

7:55 Agatha (polițist, SUA, 
H1979)

930 Hansel și Gretel (aven-
* dturf. SUA, 2002). Cu: 

Jacob Smith
1190 Orient Express

13 (dramă. România, 
2004)

13:05 Vedete la Hollywood. 
Episodul 7 - Robert De 

Niro
1330 în adâncuri (acțiune, 

g Marea Britanie, 2004). 
Cu Aki David, 
Dominique Swain, Judd 
Nelson, James Fox, 
Adam Baldwin. Regia: 
Alki David

15:10 O altă joacă de-a spi- 
Eptonii (aventuri, SUA, 

2002)
16:50 Casa din Umbria 

.«(dramă. Marea Britanie, 
”2003)

1835 Cavalerii Shaolin 

q (acțiune, SUA, 2003)

2030 Joey. Episodul 13 - Joey 

Bl și testul
> 2190 Matrix - Revoluții
■ □ (acțiune, Statele Unite

ale Americii, 2003). Cu: 
Keanu Reeves, Laurence 
Fishbume, Carrie-Anne 

Moss, Hugo Weaving, 
Jada Pinkett-Smith. 
Regia: Lany Wachowski, 
Andy Wachowski. 
Ultimul capitol al (deja) 
legendarului pilot al 
trilogiei Matrix vine cu 

rezolvarea misterului, 
dar și cu o distribuire 
planetară fără prece
dent

23:10 Infidela (dramă, Statele 

□ Unite ale Americii, 
2002). Cu: Richard 
Gere, Diane Lane, Olivi
er Martinez, Kate Bur
ton, Margaret Colin. 
Regia: Adrian Lyne 

1:15 Medul cel mare (come- 
Hdie, Marea Britanie, 

2001). Cu: Vinnie Jones, 
Jason Statham

430 NBA action
590 Baschet Med din 

NBA. Transmisiune 

directă
730 Top sport Culturism și 

Fitness
890 Teleshopping
830 Fantomele Dunării.

Dunărea în flăcări
990 Buburuze și alte gâze 
930 Steluțe pentru Europa 

1090 Universul cunoașterii 
■ 1030 Oala siti> presiune.

Conflictul între generați 
1290 Televiziunea, dragostea 

mea
13:00 Agenția de plasare. 

Finala unui concurs de 
angajare între doi com
petitori.

1490 Miraoole (Italia, 2004) 
1590 Via sacra
1690 Basdiet Meci din NBA. 

Rezumat (reluare)
16:45 Jurnalul TVR 
1790 Fotbal: Sportul Stu

dențesc - FCM Bacău. 
Meci din Divizia A. 
Transmisiune directă 

1990 Secrete străbune. O 

minunată incursiune

2090 Dragul de Raymond 
□(Statele Unite ale 

Ameridi, 1996). Episo
dul 139. Cu: Ray 
Romano (Ray Barone)

2030 Amy (SUA, 1999). Cu: 
0Amy Brenneman (Amy 

Madison Gray), Brent 
Sexton (Oscar Ray Pant 
Jr.), Richard T. Jones 
(Bruce Van Exel), Jessica 
Tuck (Gillian Gray), 
Marcus Giamatti (Peter 

Gray)
21:15 Hochei, Campionatul 

Mondal. Semifinala 2
2345 Doctorii (Statele Unite

Qale Americii, 2002). Cu: 
William Fichtner (Dr. 
Bruce Kellerman), John 
Hannah (Robert Dal- 

i gety), Leslie Stefanson 

(Shelly Pangbom), Aun- 
janue Ellis (Quinn Joyn
er), Robert Joy (Frank 

Coones)
040 Nemuritoarea (Franța- 
□ Canada, 1998)

130 Hochei

490 Clubul de 

noapte
790 Tradițiile românilor 

(reluare)
730 Teleshopping 

890 Adventure Inc.
990 Ora nouă a 

României
9:55 ANDOgrafia zilei 

I 1090 Desene animate 

’ 1030 Sport, dietă și o vedetă 

> 1190 Motor 
J 1130 Viteză 

maxima
1290 Aventuri 

ai Bob 
‘ 1230 Filmul & Televiziunea.

Prezintă Eliza Călin 
1390 The Flavours

3 bucătari
1330 Serginio (reluare) 
1430 Vino mamă 

sămăvezil
1530 Ce vor fetele? Cu

Andreea Raicu (reluare) 
1630 Schimb de

mame 
(reluare) 

1890 Focus 
1990 Viața la extrem. Spe

cial, documentar

IQSOO Guinness - Lumea 
recordurilor 

2190 Poliția te acțiune.
Poliția (intră) în acțiune, 
iar prezentatorul emisiu
nii Real Tv vă va face 

martorii unor urmăriri 
spectaculoase, unor 

întâmplări neobișnuite, 
unele fiind însă de 
multe ori hazlii.

2290 Copilul de
O Aur (comedie, Statele 

Unite ale Ameridi, 
1986). Chandler Jarrell 

este un detectiv particu
lar specializat în găsirea 

copiilor pierduți. Sardo 

Numpsa, un vrăjitor rău, 
răpește Copilul de Aur 

. - din Tibet, despre care 
profețiile spun că este 

destinat a aduce pacea 
și compasiunea pe 

Pământ.
090 Omul din 

wnbră
190 Trădați In dragoste 

(reluare)

‘ 4:00 Muzica de acasă 

s 445 Rețeta de acasă 
(reluare)

590 Poveștiri adevărate
□ (reluare)

530 Jesus (Argentina serial, 

El 2004) (reluare)
790 Culoarea păcatului
□ (Brazilia, 2004)

8:15 Te voi învăța să iubești 
< 0(Coiumbia-SUA, 2004) 

(reluare)
9:15 Minduna (Mexic, 1998) 

s 11:15 Totul despre Camila 
j 12:15 îngerul nopții (Mexic, 

> 02003)
* 13:15 Răzbunarea (Columbia,

g 2002). Cu: Gabriela 
Spanie

14:15 Pisica sălbatică 

î 0 (Venezuela-SUA-Puerto 

Rico, 2002)
1530 Jesus (Argentina, 2004) 
1725 Vremea de acasă 
17:30 Poveștiri adevărate 

18:00 Rețeta de acasă
18:10 Luna (Columbia, 2004).

g Cu: Gaby Espino (Luna 
Mendoza)

* 19:15 Te voi învăța să iubești

0 (Columbia-SUA, 2004)
i

20:15Numai
□ iubirea (România, 

2004). Cu: Corina 
Dănilă, Oana

. '• Zavoranu, Banca 

Neagu, Alexandro 

Papadopol, lurie Darie, 
Anca Pandrea, Vlad 

Rădescu, Tora Vasilescu, 
Dan Bordeianu, Carmen 
lonescu, Ioana Ginghină 

2130 Ciocolată cu piper 
; 0 (Brazilia, 2003). Murilo

Benicio (Danilo) 
2330 Culoarea

0 păcatului (Brazilia, 
2004). Cu: Tais Araujo 

(Preta de Souza), Rey
naldo Gianecchini (Paco 

Lambertini/Apolo 
Sardinha)

030 Dorința (Argentina, s 
02004). Cu: Natalia

Oreiro (Carmen),
. Soledad Silveyra (Mer-
' cedes de Bernal)

1:15 Răzbunarea (Columbia, 
02002). Cu: Gabriela 

Spanie

1090 Batman 11:00 In jurul 

lumii 1130 Descoperă Româ
nia 1155 Apropo de... muzică 

12:00 Odiseea lui Cousteau 

12:55 Apropo de... cinema 
13:15 O lume dispărută (r) 
14:00 Ocolul Pământului în 

80 de zile (r) 16:00 Cheers 

(comedie, 1982) 17:00 Jan
darmul la New York (Franța, 
comedie, 1965) 19:00 Visuri 
americane 2090 BD în aler
tă (România, comedie, 1970) 
22:15 Sub Pământ SRL 2330 
între Rai și Iad 0030 Cheers 

(r) 0130 Sub Pământ SRL (r) 
02:30 între Rai și Iad (r)

11.00-12.00 Emisiune diver

tisment: Verde de Paris 

12.00-13.00 Emisiune: 0 

femeie de nota 10

EUROSPORT

930 Sporturi actreme: YOZ 
Extrem (reluare) 

1090 Sporturi cu motoc 
Magazinul Campionat
ului Mondal (reluare) 

1030 Raliuri: Campionatul 
Mondial (reluare) 

11:00 Fotbal: Top 24 (r) 
1130 Fotbal: Liga Carâpir 

onilor - Flippy How 

1290 Ciclism: Tuiul Italiei. 
13:15 Fotbal: Top 24 (r) 
1345 Motoddism: Canpi- 

onatul Mondal (live) 
14:15 Motoddism: Campi

onatul Mondal- 

Marele Premiu al 
Franței 

15:00 Motoddism: Campi
onatul Mondal 

16:15 Cidism: Turul italiei. 
18:15 Tenis: Turneul feminin 

de la Roma, Italia.
1945 Curse de mașini: Cam

pionatul Mondial 
2090 Fotbal: Campionalul

European de juniori U- 
17 Finala (live) 

2290 Box: Gala internațio
nală. (reluare) 

2330 Raliuri: CM - Raliul 
Ciprului. Ziua a doua.

I

ANTENA 1 HBO
7:00 Univasul ceft1fei
830 Desene anânate Clubul
H Disney

930 JwnaM TVR Sport 
Motan

945 Debut 50 plus 

1040 Utița către Einpa 
1055 Bauwsion 2005 Dra

mul spre Kiev (I) Con- 
ourenț străini, clipuri, 
interviuri, reportaje, 
noutăți, ultimele' 
pregătiri

1290 Wața salutat 
1390 Agâxfa pofitică

Comentator politic losif 
Boda

1490 Juna! TVR Sport Meteo 

1415 Dănutz SRL Sqrermar- 
ket de divertisment 
Transmisiile drectă 

1690 Ewowsfon 2005 Dru
mul spre Kiev (II)

1790 Teraur folcloric Să ne 

amintim de Parasdiiv 

Oprea
1845 Leul nou 

1850 Tragerile Loto 6M9 și 
Noroc Omologarea 

1990 Jwnatai TVR Sport 

Meteo

»

aaooi J9i . Realizator

Vlad Enăchescu
MUSfota thmo-Rspd 

Transmisiune directă
BOOJwnaM TVR. Sport 

Meteo

2345 GannM 100% Invitat 
■ Mircea Horian, poet și 

scriitor

045 Anfcnal de
□pradă (thriller, Statele 

Unite ale Americii, 
2003) Cu: Tommy 

Lee Jones, BentdoDel 
Torai Connie Nielsen, 

Mark Pellegrino. în 
udurile săbatice din 

Oregon, un fost luptător 
al forțelor speciale, 

Aaron Hallam 
trăiește singur, urmărit 
de amintiri dure, din 

vremea antrenamentor 
și a participărilor la 
Itțite.

155 JumaU TVR (R) Sport 
Meteo

, ISi Traveling drcular (relu
are)

790 Floare de cactus

H (reluare)
■ 830 Desene animate: Poke- 

Elmon
930 Desene animate: 
El Războiul stelelor 

1090 Provest Cu Bogdan 
Chirieac 

1190 Parte de carte Realiza
tor Cristian Tabără 

1290 Profeții despre trecut 
Cu Silviu Burcan 

1250 Știrile PROTV 
1390 Bucătăria U

Radu Emisune pentru 

pasionații de gas
tronomie, dar și de 
descoperi turistice 

1490 Apropo TV 
1590 Răsfățatul (comedie, 
□ SUA 1982) Cu: Richard 

Pryor, Jadde Gleason, 
Ned Beatty, Teresa 
Ganzel Wilfrid Hyde- 
White. Jack Brown 

(Richard Pryor) este de 
profesie jurnalist 

1790 Fotbal pe plajă: Finala 

Cifrei Mondiale 
1855 ȘtWe sportive 
1990 Știrile ProTV Vremea
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HIS tafumul morțl (thriller,
□ SUA 2002)

835 Băieți buni. Cu: Dragoș
□ Bucur, Cabrai, Florin 

Călinescu, Ștefan Bănică 

Jr., Anne-Marie 
Paraschivescu, Cosmina 
Păsărin, Răzvan Vasiles
cu, George Alexandra, 
Ramona Rusu, Tudor 
Aaron Istodor

23:15 Jocuri periculoase
□ (thriller. Statele Unite 

ale Ameridi, 1998)
| .' Cu: Kevin Bacon, Matt 

Dillon, Neve Campbell, 
Denise Richards, There
sa Russell Bill Murray, 
Robert Wagner. 
Kelly Van Ryan este 
elevă la liceul din Blue 

Bay.
0jfj5 Parfamd morțli 

(reluare)

230 Băieți buni 
ț (reluare) 

£90 Promotor 
400 Promt
590 Parte de carte

s.
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790 îngerul păzitor 

890 Program de desene 
animate

930 Desene animate Disney 
1030 Texas dincolo de râu

□ (reluare) Cu: Dean Mar
tin, Alain Delon, Joey 

Bishop, Rosemary 
Forsyth, Tina Aumont

1230 Benny Hill Dacă nu ați
□ auzit niciodată de Ben

ny Hill, înseamnă că nu 

știți ce înseamnă 
adevăratul umor 

englezesc. Benny Hill, 
cel mai popular comic 
englez, și-a scris și și-a 

interpretat propriul 
show de televiziune. Ce 

veț vedea ?
1390 Știri 
13:15 Misiunea casa 
1490 Dispariții Cu: Charlton 

0 Heston, Richard Boone, 
Rosemary Forsyth, Mau
rice Evans

1590 Duminica In femilie Cu: 
Mihaela Rădulescu 

1840 7 zile Cu: Vald Petre- 

anu
1990 Observator

r r

$

690 Sweet Home Alabama
□ (Romantic, SUA, 2002)

Cu: Reese Witherspoon, 
Josh Lucas, Patrick 

Dempsey, Candice 
Bergen, Mary Kay Place 

7:50 Vedete la Hollywood:
Julia Roberts 

820 Valentin (Dramă,
□ Argentina, 2002) Cu:

Carmen Maura 
945 Joey Ep. 13 - Joey și 

0 testul 
10:10 Jaf la Harvard (Come-

□ die, SUA, 2002) Cu:

Jason Lee
1135 Pe platourile de filmare 

0 Episodul 19
12:10 Totul despre Schmidt

□ (Dramă, SUA, 2002) Cu: 
Jack Nicholson

1420 Tad și sapă (Aventuri,
□ SUA, 2003)

16:20 Fără lacrimi (Dramă, 
jj Marea Britanie, 2002) 

17:45 Vedete la Hollywood:
Cameron Diaz 

18:15 îngerii kii Charlie: în 

(3 goana mare (Acțiune,
SUA 2003) Cu: 
Cameron Diaz
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2030 Foldorul contraatacă
Emisiune de divertis

ment 
2130 Dlvertis

, Divertis a revenit la 

Antena 11ntr-un nou 
decor și cu personaje 
pitorești și spumoase. 
Iubitorii serialului «Eu, 
tu, tăticu & tataie» nu 
trebuie să se întristeze 

pentru că In Divertis 
apar «Felix și Ofilea» In 
varianta zilelor noastre. 
Felix Caraiman, inter
pretat de loan Gyuri 
Pascu, este un mic 
mafiot de cartier cu 
afaceri extrem de 

dubioase.
2230 Observator 
^IS Recursul etniei 
3S» Mal presus de datorie

E (dramă, Statele 
Unite ale Americii, 

■1^1995) Cu: Glenn Close, 
Judy Davis, Jan Rubes, 
Wendy Makkena. Regia: 
Jeff Bleckner

$

s
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l
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fi
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I
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2(M0 Casa bântuită (Corne
lii die, Statele Unite ale 

Americii, 2003) Cu: 
Eddie Muiphy, Terence 

Stamp, Nathaniel Park
er, Marsha Thomason, 
Jennifer Tilly 

1130 Sweet Home
fit Alabama (Romantic, 

Statele Unite ale 

Americii, 2002) Cu: 
Reese Witherspoon, 
losh Lucas, Patrick 

-mpsey, Candice
« JBergen, Mary Kay Place 
fiffiStfo Pământ S.R.L Ep. 
1m51 : Dezvăluiri 

«a»l Oraail vifor 
□(Dramă, Brazilia, 2002) 

Cu: Alexandre 
Rodrigues, Phelipe Haa- 
gensen, Douglas Silva, 
Seu Jorge, Matheus 

Nachtergaele. Prin ochii 
naratorului Busca-Pe, 
tânăr negru sărac dotat 

teu un simț deosebit de 

a percepe fotografic 
•e. - tatea

P

'■

fi 
I 
fi 
fi

fi 
»
I
i 
fi
J

J
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7:00 Miracole (reluare) 
890 Teleshopping
830 Medalion folcloric 

990 Ferma 
1090 Pescar hoinar 

1030 Ana lui Noe 
1190 H... ora prichindeilor 

1290 Două roți 
1230 Magazin IT 
1390 Atenție, se cântă I 
1490 Casa mea Emisiune de

Angela Avram. Din 

cuprins: Amenajarea 
interioară a unui aparta
ment-arhitect Anda 

Mânu. Sfaturi pentru 
îngrijirea plantelor de 

grădină și apartament - 
Coroana lui Hristos. Idei 
de mobilier. Sfaturi 
juridice

1430 Poftă bunăl 
1590 Piersic Show Cu Florin

Piersic 
16:00 Lots și Claric - noile 

□aventuri ale lui Super

man 
1645 Jurnalul TVR 

1790 Verdict: Crimă 

1890 Farmece 
1990 Mistere ale medldnei

2ft00 Atlas
2030 COOLmea distracției 
2130 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

21:15 Hochei pe gheață 
Finala Campionatului 
Mondial Transmisiune 
directă

2345 Lege și ordine 
045 Agenția de 

plasare
145 Remix - Rock Foram 

1X5 Nemuritoaraa Cu: Ell- 
Efizabeth Gracen, Paul 

: Johansson, Patricia 

Gage. Amanda este o 
femele nemuritoare, in 

'Ini de 1200 
di ni. Un fost 
polițist, Nick Wolfe, 
descoperă adevărata el 
natură. Cel doi vor for
ma o echipă de neînvins 

tn lupte împotriva 
răufăcătorilor șl a altor 

nemuritori cu Intenții 

necurate.
S9B Casa mea 
495 Două roți

» «

7:00 Ministar
730 Teleshopping 
8:00 Adventure Inc 
9fl0 Tradițiile 

românilor
930 Tibanu pescuiește și

..«iaz
10:00 www.primatv 
1030 Puzzel T Cu Theea 

11:00 Casa noastră /ANDO
grafia zilei

1130 Teleshopping 

12:00 Aventuri cu Bob
1230 Orizonturi

i

i 
t

europene
13:00 Essenze 
1330 Academia

mămidior 

14:00 Pet Show 

1430 Levinta prezintă 
15:00 Copiii spun

lucruri trăsnite Cu; Virgil 

lanțu
16:00 Cronica cârcotașilor

(reluare)
18:00 Focus Primele știri ale 

senil
. *'

1830 Capital TV 
19:00 Eurotombola Cu:

Romică Jociu, Comei 
Palade și Cristina Rus

2130 Schimb de mame 
1390 Noroc chior (comedie, 

□ Statele Unite ale 

Americii, 1989) Cu: 
Richard Dreyfuss, David 
Johansen, Teri Garr, 
Jennifer Tilly, Allen 
Garfield. Un taximetrist 
(Richard Dreyfuss), care 
are o mică problemă' 

legată de jocurile de 
*w,noroc, "prinde* un pot 

pentru o cursă de cai. 
Merge la hipodrom, 

.; pariază șl nu numai că 
’ <;pot-ul se dovedește a fi 

unul bun, dar prin cine 

știe ce minune eroul 
nostru câștigă, indifer
ent pe ce cal ar paria. 
Ziua, la început cât se 
.poate de normală,

£ ' devine incredibil de fru- 

■ moașă pentru norocoșul 
șofer...

190 Focus
(reluare)

Iii Viața ta extrem
• (reluare)

fi 
I 
i 
fi. 
fi

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

9:15 Minduna. Cu: Kate del 
0Castiilo, Guy Ecker, Eric 

del Castillo, Karla 
Alvarez, Rosa Maria 
Bianchi, Sergio Basanez 

11:00 Numai iubirea. Cu: 
0Corina Dănilă, Alexan

dru Papadopol, Oana 

Zăvoranu, Bianca 
Neagu, lurie Darie, 
Anca Pandrea, Vlad 

Rădescu, Tora Vasilescu, 
Dan Bordeianu 

12:00 Acasă in bucătărie cu 

Cristina Cioran 
1390 Lori 
1490 Corazon latino Show 

de divertismet cu Oana 
Zăvoranu. Rubi: 
momente speciale 

17:25 Vremea de Acasă 
1730 Poveștiri adevărate. 
1890 Vremea de Acasă 
18:10 Al șaptelea cer 

19:15 Te voi învăța să Iubești, 
u: Danna Garda, 

Miguel Varoni, Cather
ine Siacoque

$

fi

*

$

î

£

i
8kl5 Numai iubirea.

0Cu: Corina Dănilă,

I 
t 
f

i 
i

»

»

fi

fi

fi 
I
I 
fi 
fi 
t

i
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Alexandru Papadopol, 
Oana Zăvoranu, 
Bianca Neagu, lurie 
Darie, Anca Pandrea, 
Vlad Rădescu, Tora 
'asilescu. Dan Bor

deianu, Carmen lones- 
cu, Ioana Ginghină, 
Adela Popescu, Oliver 
oderiță, Cristina Cio

ran, Pavel Bartoș, Ana 

larla Moldovan, Octa
vian Strunită ș.a.

1130 Anh/wsare cu bucluc 
□(comedie, Statele Unite 

ale Americii, 2002) 

93:15 Culoarea păcatului 
id! Dorința' Cu; Natalia 
ElOreiro, Soledad Silveyra, 

-Daniel Fanego, Daniel 
,'Kuznlecka, Claudio 

Quinteros, Alicia Bruzzo, 
Luis Luque, Mauricio 
Navarro, Claudio Rissi 

190-weștirl

lit
1 JO Numai Iubirea

ș 
ș.

■ t

ș

06:00 Apropo TV 09:15 Bat
man (s) 09:55 Apropo de, - 
vedete 10:00 Jandarmul di 
Saint Tropez (reluare) 11:55 

Apropo de... muzică 12:00 
Visuri americane (s) 12:55 

Apropo de...cinema 13:15 
Lumea Pro Cinema CineProfil 
14:00 B.D. intră în acțiune 

(acțiune, SUA, 1984) 16:00 

Verdict: Crimă (s) 17:00 Corti
na sfâșiată (acțiune, SUA, 
1966) 19:00 Visuri americane 

(s) 20:00 Arunc-o pe mama 

din tren (comedie, SUA, 1987) 
22:00 Profiler (s) 23:00 între 

Raid și Iad (s) OOflO Dragoste 

cu dus și-ntors (comedie, 
coprod., 1999) 0130 Profiler: 
psihologia crimei (s, r) 0230 

Intre Rai și Iad

11.00-1Z.00 Emisiune de fol
clor “La izvor de cânt și dor" 

1Z.00-13.00 Emisiune: Sta
rea de fapt (reluare)

fi
ft ‘
i

fi
I

fi

I
1

t

1
i
fi

i

i
i

5

»

EUROSPORT
930 Fotbal: Gooooll (r)
945 Raliuri: Campionatul 

Mondial (reluare) 
10:15 Curse de Mașini:

Campionatul Mondial 
(live)

1045 Motoddism: Campi
onatul Mondial (live) 

11:15 Mctoddfcm: Campi
onatul Mondial (live) 

1145 Motoddism: Campi
onatul Mondial

1390 Motoddtan: 
1430 Motoddism: Campi

onatul Mondial - 
Marele Premiu al 
Franței Cursa clasei 
Moto GP (live)

1690 Cursa de Mașini 
1890 Decalat Tente 

1930 Decalat Cidism: Turul 
Italiei Etapa a opta

20*45 Reluare sporturi de 
Contact: Fight Club 

SuperLIga
2145 Reportaje Sporturi de 

Contact
2230 Rezumat 

Curse de Mașini
I

http://www.primatv
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• Jurământ. Lucrătorii din cadrul Serviciului de Poliție Comunitară Orăștie au depus ieri jurământul și au început astfel să își îndeplinească sarcinile ce le revin. Deși aplicarea legii care reglementează Poliția Comunitară a fost amânată până la 1 ianuarie 2006, în unele municipii din țară asemenea servicii au fost deja înființate. (D.l.)• întâlnire. Prima întrunire dintre femeile PPRM Hunedoara a avut loc cu două zile în urmă. „Este prima întâlnire de acest gen cu scopul de a ne cunoaște și pentru stabilirea unui plan de dinamizare a activității organizației", a declarat Rodica Borza, președinta organizației de femei Deva. (I.J.)

■■van
'iB * ‘■■wr fr kt

Fuga parlamentarilor
Deva (V.N.) - în conferința de presă de ieri, Viorel Arion, senator PNL de Hunedoara, a prezentat și câteva chestiuni legate de participarea sa la a IlI-a ediție a „Maratonului Parlamentarilor”, care s-a desfășurat sâmbăta trecută la Cracovia. Este pentru prima oară când România a participat la această competiție, alături de parlamentari din Serbia, Lituania, Suedia, Austria, Ucraina, Slovacia, Kenia, Germania și Polonia. Parlamentarul român a terminat cei 21,975 km în două ore și 15 minute, situân- du-se în final pe locul 10. De remarcat faptul că, înainte de concurs, Arion s-a antrenat trei zile pe săptămână, parcurgând de fiecare dată câte 20 de ture.

Fata Bradului va fi cosmetizată
■ Arterele principale și 
străzile grav afectate 
de gropi sunt benefi
ciarele investiției.

Loredana Leah_________________
Io reda na. le ah ginlonn med ia.ro

Brad - Marea problemă a municipiului Brad este la ora actuală starea drumurilor. Primarul Florin Cazacu, a făcut demersuri pe lângă CJ Hunedoara încă de anul trecut pentru a-i fi alocate fondurile necesare reparării și modernizării acestora. Suma necesară pentru r ja?ar tuturor arterelor municipiului este de 16 miliarde.
Jumătate din necesar„Cu ajutorul CJ Hunedoara am făcut rost de jumătate din sumă. 4 mid. sunt alocate de la bugetul local și alte 4 mid.

am primit de la CJ Hunedoara. Lucrările au început cu câteva săptămâni în urmă, dar au fost întrerupte câteva zile datorită vremii nefavorabile. Bradul este traversat de două drumuri naționale, DN 74 și DN 76, și tocmai de aceea prioritare simt arterele principale și străzile grav 

(Foto: Traian Mânu)

afectate de gropi”, afirmă primarul municipiului Brad, Florin Cazacu. în prima etapă vor fi reparate străzile din cartierul peste Luncoi, Strada Libertății, 1 Iunie și General Vasile Milea, urmând, ca în limita fondurilor disponibile, toate străzile municipiului să fie reparate.

Ofertă pentru 
rromi

Deva (I.J.) - Oferta de locuri de muncă de la Bursa pentru persoanele de etnie rromă a adus 159 de posturi special pentru această categorie, între ofertanți s-au remarcat și doi oameni de afaceri de etnie rromă. 32 de rromi, dintre persoanele prezente la bursă, au fost selectați, iar 22 au fost angajați pe loc. Persoanele de etnie rromă au fost angajate cu precădere ca muncitori amenajare și întreținere spații verzi, muncitori necalificați în construcții și agenți de pază. Au mai fost încadrați un barman, un dulgher și un fierar-betonist.
■ COMTWUMb ^ff^^ de^e asigurările pentrui Dobânzi Ia m la (populație)

1 lună 6 luni 12 luni
BCR 7% 7,25% 9%
BRD 7% 7,25% 8,25%
Raiffeisen 6% 6,5% 7%
CEC 7% - 7,5%
Carpatica 9,25% 10% 10,25%
Volksbank 6% 6% 5,75%

Ajutoare sinistraților
Tomești (V.R.) ■ Locuitorii comunei Tomești, chiar dacă nu sunt bogați, i-au ajutat pe sinistrații din Foeni. Au adunat 60 de saci cu cartofi (cca 3-4 t), slănină, alte alimente și 3 milioane de lei. Primăria a taxat o mașină care a dus ajutoarele direct sinistraților bănățeni. Primarul Octavian Tămaș mulțumește concetățenilor săi pentru omenia dovedită, mai ales că mulți au depus și bani în contul deschis de Patriarhia română. Și, de asemenea, speră că și alții le vor urma exemplul.

Depinde de puterea financiară a fiecărei familii. Având o asigurare completă pentru locuință vom trăi mult mai relaxați și suntem protejați pentru orice eveniment neprevăzut. Din păcate nu prea au oamenii bani pentru asigurări.

Sunt foarte bune și cred că toată lumea, indiferent dacă locuiește la casă sau la bloc ar trebui să aibă o astfel de asigurare. Am văzut acum că suntem expuși la tot felul de pericole și nimeni nu ne ajută mai bine decât noi înșine.

Foarte bune. Suma pe care trebuie să o plătim pentru a ne asigura locuința este infimă față de pagubele pe care le- am suferi în cazul în care orice eveniment neprevăzut s-ar petrece. Deși suntem săraci ar trebui să ne asigurăm bunurile.

Ne gândim că nu ni se poate întâmpla nimic, dar de fapt suntem expuși la pericole de tot felul și putem rămâne fără casă. Orice fel de asigurare este bună pentru că se poate întâmpla să fie singurul ajutor pe care ne putem baza.

I^nainte de a ne lăsa în voia soartei ar trebui să încercăm noi să ne protejăm. E un minim de efort financiar pe care îl facem pentru noi și pentru a ne proteja propria investiție. Dacă se întâmplă ceva, cel puțin nu te simți vinovat.

Rubrici realizată de SVM IFB F1NWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

mnamtnum

î. Societatea încSNP PETROM Preț :hidere (lei3230 Variație l/acțX%) +1,572. SIF1 BANAT-CRISANA 11800 03. TLV 7700 -1,284. BRD 43.700 +2,345. IMPACT 6350 +3,256. AZOMURES 2900 +3,947. ANTIBIOTICE IAȘI 6400 +0,798. ROMPETROL RAFINARE (RRC) 890 -0,459. HABER 4500 010. BCCARPATICA 5400 «•2,3611. DECEBAL 140 -4,11

Cristiana, 
Deva

Dorel, 
Deva

Elena, 
Deva

Marcela Hodor, 
Deva

LENUțA, 
Deva

COTAȚU VAMIT1BE ■
Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 14 mai 2005Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.187 (3,6187) 28.631 (2,8631) 53.146 (5,3146)

fflursul valutar practicat de HlncNt din Hi»
Valută euro dolar liră sterlină

C V C V .. C S 11
BancPost 35.850 (3,5850) 36.400 (3,6400) 28.250 (2,8250) 28.750 (2,8750) 52.700 (5,2700) 53.400 (5,3400)
BRD 35.700 (3,5700) 36.600 (3,6600) 28.090 (2,8090) 28.980 (2,8980) 52.280 (5,2280) 54.040 (5,4040)
Banca Transilv. 35.810 (3,5810) 36.310 (3,6310) 28.270 (2,8270) 28.770 (2,8770) 52.611 (5,2611) 53.386 (5,3386)
Raiffeisen Bank 35.600 (3,5600) 36.300 (3,6300) 27.900 (2,7900) 28.700 (2,8700) 52.200 (5,2200) 53.400 (5,3400)
Cursul valutaroracticat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchanqe 35.700(3,5700) 36.100(3,6100) 28.000(2,8000) 28.400 (2,8400) 51.000(5,1000) 53.000 (5,3000)
Herdan Exchange 35.800 (3,5800) 36.050(3,6050) 28.100 (2,8100) 28.400(2,8400)
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ÎN IMOBILIARE!
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î

Deva, Piața Victoriei, N. 2, 
parter (lângă Casa de Cultură) 
Tel./fax 219470,219430, 
0744/521370

CASA DE VIS
• AGENȚIE IMOBILIARĂ

Vânzări, cumpărări, închirieri
- garsoniere
- apartamente
- case
■ spafll comerciale
■ terenuri

Sunați la 29601» «au 0788/672471.
VMtafrna la sediul din Deva, 

carder Dada, Al. Romanilor, bl. 6/1

.MuiziPrimA^
De»a P>ata Victore:. B- 2 parie* ranga Casa de Cultură
Tel. fa» 21S470. 219430. 0744 521370

e AGENȚIE IMOBILIARĂ
Intermediază

VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - 
SCHIMBURI - ÎNCHIRIERI

Program zilnic: 9 -19 e sâmbăta: 9-13 »

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

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.

Agenția imobiliară

Deva, M. Eminescu, Bl. CI, parter 
(vizavi de Poliția Județean*) 

Tel. 228540, 0745/653531.

FIESTA NORA
/ (< I,

\__ I

J434W . .: i y‘J? ‘ V

garsoniere, apartamente, oase 
vile, spatii comerciale, terenuri

DOARĂ, sli. Avram lancu nr. 5

710129 0740146 780

■
Avr.nn Liiuii, nr;
IfiTelIjl 8706^11■

0745/3545795.0745/354575

• GARSONIERE
• APARTAMENTE

• CASE
• TERENURI

• SPAȚII COMERCIALE

efectuează tranzacții imobiliare de orice tei" VÂNZĂRI" CUMPĂRĂRI" ÎNCHIRIERI

AGENȚIA 
IMOBILIARĂ

AGENȚIA IMOBILIARA

Hunedoara, str. I. Creangă, nr. 8, ap. 2 

Tel: 712.999,0722/420.335,0741/130.438

VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI -

SCHIMBURI - ÎNCHIRIERI

Program 
de lucru: 

de luni până vineri 9-17 
sâmbătă 9*13

Activitate Licențiată Realizată de Profesioniști

;enția
Intermediază:
• vânzări - comision minim
• cumpărări ■ comision 0 
■ închirieri

• apartamente
• case

• terenuri 
• spatii comerciale

--MubWs IX-mesnu

+ CEI" *r MOBILIARĂ 
vânzări, cumpărări 

terenuri 
+0&X DE AMANET 

* WKEîȚĂȚI-OTNSmȚIE

AGENflA IMOBILIARA

DEVA, bdul Decebal. bl. 22, parter. 
Tel. 0720/396.072.

Zilnic: 9-20, sâmbăta: 9-13, duminica inchis.

âfw, S sui vilii Mirat Si I1 /ura:"
it» 4 w. 1 A.»-, tertrl ti 40! .-«tță

------------------ -----------**------

*Seilția ffivMw* TEMFORIS
Deva, b-dul Decebal, bl. 22, parter

• vâ pune la dispoziț 3 
32^ întreaga echipa de tehnicieni
IIIII cu vechime în proiectare și 

JJH/ tranzacții imobiliare;
• echipa noastrâ de profe

sioniști vâ oferă și servicii de
consultanta, proiectare și execuție a amenajărilor 
interioare din locuințele, birourile și spatiile comer
ciale achiziționate prin 
agenția noastrâ.
• tratâm cerințele clienților 
cu seriozitate și promptitu
dine.

S.C. IMOB INVESTMENTS S.R.L.
DEVA, CLĂDIREA IPH ■ PARTER, CAMERA 5 

tel. 229977; 0722/229977. 

Numărul face totul!

Garant Consulting
^*9^ 11 ani de experiență

____________________________________ na yarMt tarsihinț d»

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp!

Contactati-ne la fel.: 0720/396.072, 0726/826.624, 0254/231.108, după ora 19.

ICASE SI TERENUR
ii. /»ihurmii i ** ifiihmr.ctirrt

ti, .... r:fzC*ri

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

4 223400 
0723/020207

Al 0741/180414

Casa Betania
www.casabetania.rdslink.ro
“... aproape de tine...”
e-mail: casabetania@rdslink.ro »

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

A TES TAT Șl LICEN TI A T

Deva, bd. lullu Maniu, bl.CI, parter
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

MIMASON
vă așteaptă în Deva la adresele: 
Aleea Salcâmilor, bl.

31, ap. 31, parter, tel.
230324 și b-dul I.

Maniu, bl. L2, parter, 
tel. 206003.

http://www.casabetania.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro


Ultima șansă 
a favoritelor

* Mutu a făcut apel. Mutu a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, contestând decizia prin care Chelsea i s-a dat dreptul de a- i solicita compensații financiare. Chiar dacă procedura este împotriva lui Mutu, valoarea unei eventuale compensații ar urma să fie plătită de Juventus Torino. (C.M.)
Cetate Deva vrea surprize 
... surprize!

Deva (C.M.) - Punctele puse în joc în meciul Cetate - Rapid au valoare imensă pentru giuleștence, aflate în lupta pentru titlu, dar nu sunt foarte importante pentru devence, care sunt scutite de griji pe acest final de campionat în aceste condiții, echipa care joacă sub presiunea rezultatului poate gafa, iar Cetate, lipsită de stres, poate realiza surpriza campionatului care ar împlini visul patronului Marian Muntean și ar ajuta Silcotubul să câștige titlul.„După victoriacu Remin în cadrul lotului e o atmosferă entuziastă. Nu avem ce pierde și vom juca la victorie, cu atât mai mult cu cât Rapid n-a reușit decât remize în ultimele două etape”, preciza antrenorul Marcel Șerban. Partida e programată, duminică, la ora 11.00, la Sala Sporturilor, biletul costă 20.000 lei, iar încasările vor fi donate sinistraților din județul Timiș.

■ învinsa dintre FC CIP 
Deva și FC Bodu va fi 
eliminată din cursa 
pentru titlu.

ClPRIAN MARINUț____________________

ciprian.mannut@informmedia.ro

Deva - Clasate pe primele locuri după sezonul regulat, FC Bodu și FC CIP nu și-au onorat blazonul de favorite, iar înainte cu patru etape de finalul play-off-ului mai au doar șanse teoretice la câștigarea titlului. Victoria în meciul direct este astfel condiția de bază pentru a mai putea spera la laurii de campioană.
Probleme de lotPe lângă cele trei puncte puse în joc duminică, FC CIP are nevoie și de jocul favorabil al rezultatelor ca să își atingă obiectivul. învinsă eta

pa trecută de ACS 3, după ce a condus cu 4-2, din cauza problemelor medicale ale jucătorilor, FC CIP se confruntă și la meciul cu Bodu cu mari probleme de lot. „Gherman a- re necazuri cu genunchiul și nu s-a antrenat toată săptămâna și poate nici nu va juca. Al-Ioani are o viroză pulmonară puternică și chiar dacă va intra în teren nu va avea randamentul obișnuit, întrucât nu s-a antrenat. Molom- fălean și-a reluat pregătirea miercuri, dar resimte dureri la glezna la care e accidentat. Măgureanu are și el probleme la tendon, iar jucătorii valizi medicali nu se ridică la nivelul celor cu probleme. De altfel de câteva săptămâni nu a fost antrenament la care să am la dispoziție lotul complet. Dorim să câștigăm, dar va fi foarte greu”, preciza Virgil Stoica.

Măgureanu (la minge), singurul titular fără probleme medicale

Deva (C.M.) - Programul etapei a 7-a, 15-16 mai: M. C-ja - Energo. Craio- 
va; AS Odorheiu - ACS 3 București; FC CIP - FC Bodu (duminica, ora 18 00)

Clasamentul
1. Odorheiu ______  6 4 1  1 24-12_______ 17

2. ACS 3_____________________________6 4 1_______ 1 28-20  ÎS

3. FC CIR____________________________ 6 2 2______ 2 25-24 13

4. FC Bodu_________________________6 1 1 4 16-26  10

5. Constanța________________________6 2 1 3 13-23_______ 10

6. Energo 6 2 0 4 21-22 7

Schimbarea la fată a Universitatea Remin Deva?

Roman; Astral Roțta CâlnâH -5ilcotub Zalău; Tomis Con-

Deva (C.M.) - Programul etapei a 23-a. IU mad: HCF Pia
tra Neamț - Universitatea Timișoara; ©țelul Galați - HCM

■ Noua conducere a 
clubului a luat măsuri 
pentru schimbarea 
mentalității echipei.

ClPRjAN MARINUț________

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Readuse pe linia de plutire la capitolul financiar după fuziunea cu Cetate, jucătoarele de la U. Remin au ca obiectiv să nu... „intre la apă” în partida de pe litoral cu Tomis Constanța.
Reconstrucție moralăMisiunea e dificilă, trupa secundului naționalei, Dumitru Muși, fiind una dintre nucile tari ale Ligii, dar poate că „șocul schimării conducerii de la a la z” va aduce un

U. Remin va juca la Constanța cu un nou sistem defensivsuflu nou tinerei echipe deve- ne. Echipa e însoțită la Constanța de Marian Muntean, noul președinte al clubului, care preciza că încearcă să le încurajeze pe jucătoare pentru obținerea unui rezultat hun. „Majoritatea componen

telor lotului sunt tinere și mi se par bulversate, întrucât s- au simțit abandonate în ultima perioadă cât au fost la Remin. Am discutat cu ele, încercând să le dau încredere în forțele proprii, pentru a reconstrui moral și psihologic

echipa. înainte de meci le voi achita restanțele financiare ca să le stimulez și să le fac să înțeleagă că dacă au rezultate și sunt serioase nu vor mai avea probleme financiare”, preciza Marian Muntean, președintele clubului.
Schimbare tactică„Am pus accent pe pregătirea fazei de contraatac și pe schimbarea apărării din sistemul zonal într-o defensivă cinci plus unu. în amicalul cu Cetate echipa s-a mișcat destul de bine, au fost chiar unele sclipiri individuale, iar jucătoarele mi-au spus că vor să repete performanța din tur, când au câștigat la Deva la 10 goluri diferență”, preciza tehnicianul devean, loan Mătăsaru.

Jiul speră să reînvie la Arad
stanța - U. Remin Deva; Cetate Deva - Rapid CFR 

București; Rulmentul Brașov - Oftchim Rm, Vâlcea; Univ.

Selmont Baia Mare.

Clasament
1. Silcotub Zalău 22 113 1 -3- 698- 549 3Z

2. ©IteNim Rffl. Vâlcea 23 U> s 2 629- 538 35

3. Rapid CFR București 22 11l 3 3 702- 596 35

4. Rulmentul Brașov 22 1't 3 5. 616- 510 31

5. Tomis Constanta 22 1!5 1 6 621- 549 Si

6. Astral Poșta Câlnău 22 1)2 2 8 642- 615 26

7. Otelul Galati 22 1J 4 10 525- 525 20

8. Cetate Deva 22i 1J 3 11 523- 544 19

9. Selmont Baia Mate 22 !j 3 11 576- 623 19

10. HCM Roman 22 1i i 14 549- 581 15

11. U. Remin Deva 22 (i 2 14 535- 602 14

12. HCF Piatra Neamț 22 5 3 14 567- 622 13

13. U. Jolidon Cluj 22 8 !5 2 15 540- 596 12

14. Univ. Timișoara 22 () 1 21 495- 770 i

Etapa a 24-a, 11 mafc Universitatea Timișoara - Univ. Joli- 
don Cluj; Selmont Baia Mare - Rulmentul Brașov; Oltchim 

Rm. Vâlcea - Cetate Deva; Rapid București - Tomis Con
stanța: U. Remin Deva - Astral Poșta CSInâu; Silcotub 

Zalău - ©țelul Galați; HCM Roman - HEF Piatra IȘeamț.

Deva (C.M.) - Va evolua corect „lanterna” A.C.U. Arad împotriva Jiului? Și dacă da, va fi ea în stare să îi facă față? Teoria indică un doi solist, din cauza discrepanței valorice dintre loturi și a bunelor relații dintre cluburi. Cu două etape în urmă, Jiul a bonificat ACU cu 12 milioane pentru fiecare jucător,

iar ACU a scos un egal nesperat cu contracandidata minerilor, Gaz Metan. „O să ne revenim din morți”, afirma după înfrângerea cu F.C. Oradea, consilierul tehnic, Gigi Borugă. „Ar fi un dezastru să nu câștigăm. Dacă găsim sponsori, vom contra Mediașul motivându-i pe ineuani” a spus Borugă.
Cupa Cetătii la aerobic

5
Deva (C.M.) - Eleganța, rafinamentul și „construcțiile” piramidale spectaculoase vor fi elementele de spectacol ale ediției a VIII -a a Cupei „Cetății” la sport aerobic care are loc azi la Casa de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva, între orele 9-13 și 16-19. La

întrecere participă sportivi din Arad, București, Constanța, Caracal, Deva și Petroșani și reprezentanți ai lotului național. CSS Cetate Deva aliniază la start 46 de sportive la toate cele patru categorii de vârstă - seniori, juniori I, II, III.
Corvinul Hunedoara a fost exclusă din campionat, din cauza datoriilor către 

jucători, iar rezultatele i-au fost anulate.

FUtei / Dteteta B - tarte UI
Deva (C.M.) - Programul etapei a 26-a, sâmbătă, 1'4 mai; ISC Turzii -

ACU Arad - Jiul Petroșani; Unirea Sânnicolau Mare - C.S. Deva; Tricotaje 

Ineu - Gaz Metan Mediaș; Olimpia Satu Mare - Unirea Dej; U. Cluj - stă.

Clasament
1. Gaz Metan 23 16 4 3 40-17 52

2. Jiul Petroșani 23 15 5 3 48-17 50

3. FC Bihor 24 13 6 5 37-17 45

4 Olimpia S.M. • 23 12 4 7 31-18 «0

5. Armătura Zalău 23 8 11 4 37-23 35

6. U. Cluj 24 10 4 10 7-30 34

7. Liberty Salonta 24 8 9 7 28-30 33

8. ISC Turzii 24 8 7 9 24-33 31

9. UTA Arad 23 8 5 10 24-28 29

10 Tricotaje Ineu 23 8 4 11 32-45 2

11. CS Deva 23 7 6 10 25-30 27

12. U. Sînnicolau 23 6 7 10 20-28 25

13. Unirea Dej 23 6 4 13 22-39 22

14. Oașul Neqreștl 23 6 1 16 17-42 19

15. ACU Arad 24 1 / 9 14 13-38 12

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 Id (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
EEEED I cel mai complet supliment 

IjLJ de televiziune.

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni

O"

cr

cr

Localitatea
< Telefon (opțional)i 

i 
i 
t 
i

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

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

Numele țs#Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

1 lună
3 luni
6 luni
19 luni

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 Iei noi)
169.000 lei (16,9 lei ndî) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)
599.000 lei (59.9 lei noi) Dret/ziar ab. 1.920 lei (0.19 lei noi) 4

mailto:ciprian.mannut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro


Vând ap. 2 c.
• Hm HMM, «tai 1, zona Carpati, preț 820 
milioane lei, negociabil. Tel. 23507a, 0740/473093.

• Hm MmM, zona Gojdu Deva, contorizări, 
preț negodabH. Tel 0745^33375,224510.
• tiradă Dada, etaj 1, parchet, hot lung, baie cu

aCw HXjMS, cont ușa nel Tei.

• dKMMndMț 91 mp, modem amenajat 
balcon închis, zona liliacului, Deva. Tel. 
0745/039628.
• dacbMMMâbtaj Ufiucuhă amenajat, living, 
gresie, faianță, totul nou, ocupabil imediat, preț 
1060 mkL lei Tel 0740/232043.
• dacMumdute, UhoM, bl 19 A, amenajat, 
totul nou, living, modem, ocupabil imediat preț 
1,070 mid. lei negodabil TeL074Q/232043. 
grS?SSSbdul DecSîeSe, tOngătam» 

de, preț UOOmld. lei, negociabiLTel 217413.
• OtM, preț rezonabil, urgent Tel.0720/437889.
A    - - tftfu.itrn.'H>1 TmIm fttînnKrJ- iMCLf îr• Mm Irra WUl TRHrK p®rcn«» •- 

o, apwneue, gaz COmOnZai» preț «w
milioane leLTet 0722^64004.

• WfO MC ue Ca! a» |. DoCOn In* 
chis, etaj 3, contorizări, 50 mp, preț 880 milioane 
lei. Tel. 0721/985256.
• Hotel Rusca,700mii. lei.Tel. 
712052, orele 19-25,0722/698344,
• hOrtalk poziție centra», multiple Îmbună
tățiri, tet074(Wl8301,0254/240527,dupi ora 19.
• iau schlntb, in Deva, parter, pentru spațiu co
mercial, preț 21.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/335189.
• lemldecemandaM, Deva, zona Zamfirescu, 
etaj 1, zugrăvit contorizări, parchet, ocupabil 
imediat preț 880 milioane lei. Tel. 213604, 
0720/061566.
• seMMecațaMdak zen* Eminescu, la stradă, 
gresie, faianță, contorizări, geam termopan, 
parchet lamelar. Tel. 0741/196567.

derrtatpreț1» vedere sau schimb cu spațiu 

comercial. Tel. 0726/705460.
• wg«it decomandata, etaj 1, Mineralul, bloc 
caramraa, imDunatațin și moainCAn înrenoare 
centrală termică, preț 790 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0723/608733,0745/582117.

• ion* w etaj 1, r inn interioare 
sporire confort contorizări, gresie, faianță, 
parchet preț 650 milioane lei, negociabil Tel. 
222921, după ora 20, sau 0745/955443.
• zona Gojdu. etaj 1. parchet gresie, faianță, 
modificări. Tel. 222921,0745/955441
• zona Mtaro 15, etaj 2, decomandate, și 2 
camere Dada, etaj 1 semidecomandate, prețuri 
negociabile. Tel. 0720/437889.
• umnt zona Gojdu, etaj 1 semidecomandate, 
contorizări, parchet balcon, fără îmbunătățiri, 
preț 900 milioane lei. Telefoane 224296, 
0788/361782.Cumpăr ap.2 camere (04)
• vgant In Simeria ofer 800 milioane lei sau 
casă modestă, ofer 800 - 900 milioane lei. Tel. 

0723/686162,0727/844590.
• urgaft ta Deva, zonă bună, plata imediat Tel. 
215212.Vând ap. 3 camere (05)
• 2 băl, 3 balcoane, parchet faianță, Deva, zona 
Bălcescu, etaj 3, preț 42.000 euro. Tel. 
0724/439539.
• cantral decomandate, contorizări, etaj inter
mediar, 13 mid. lei, negodabil. Tel. 0726/593019.
• decomandate, hol central, Dorobanți, 2 băi, 
centrală termică, 2 balcoane, 100 mp, interfon, 
vedere pe 2 părți. Tel. 0741/196567.
• decomandatau modfficM. contorizări. îmbu- 
nătățiri, Al. Păcii, etaj 2, preț 13 mid. lei, nego
dabil. Tel. 213244,0741/154394
• decomandate, transformat în 4 camere, 
centrală termică, amenajat modem, zona I. 
Creangă, preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 215111 
0746/609615
• hol, bucătărie, baie, parchet faianță, ușă din 
lemn masiv și tâmplărie, contorizări,zona Dada, 
preț 700 milioane lei. Tel. 0746/609615.
• transformatei 2 camere, contorizări, ocupabil 
imediat preț negodabil. Tel. 0740/210780, 
227572Cumpăr ap. 3 camere (06)
• cumpăr urgent în Deva, zona Dacia sau Al. 
Moților, data imediat Tel. 221179,0745/266071.Vând ap. 4 camere (07)
• contorizări, repartitoare, lavabil, bucătărie 
mărită, lavabil, 2 băi, 2 balcoane, fără interme
diari, preț 1,600 mid. lei. Tel. 223700,0721/980357, 
0723/973147.
• decomandate, centrală termică, garaj sub 
bloc, zona Împăratul Traian, preț negociabil. Tel. 
0740/210780,0726/710903.
• decomandate, Deva, 100 mp, zonă 
excepțională amenajat integrai, cu/fără garaj, 
preț negociabil. Tel. 0720/437889.
• decomandate, etaj 1, bloc de cărămidă 94 mp, 
zona Poliția județeană, Eminescu, preț 51.000 
euro, negodabil. Tel. 0745/640725.
• Deva, condiți deosebite, zonă selectă, cu sau 
fără garaj. Tel. 0720/437889.
• etaj 4, bloc acoperit centrală termică, 2 bal
coane, zonă centrală Simeria, multiple îmbună
tățiri, preț 1,600 mid. lei, negociabil. Tel. 
0723/686162.
• zona Udo, decomandate, 100 mp, vedere în 3 
părți, 3 balcoane, 2 băi, centrală termică, ame
najat occidental, preț 43.000 euro. Tel. 
0722/564004.
• zona pieței, bloc acoperit, etaj 4, cărămidă, 
lavabil, parchet 2 băi, interfon, centrală termică, 
aer condiționat ocupabil imediat, preț 39.000 
euro. Tel. 233473,0723/712388Vând case, vile (13)
• 3 camere, bucătărie, cămară, hol central, apă 
trasă în curte, curent trifazic, 4 focuri gaz, preț 
1,950 mid. lei, negociabil, Deva, Călugăreni, nr 
131. Tel. 223176,0727/439632.
• 3 camere, st 1200 mp, curent gaz, preț 1,100 
mid. lei. Tel. 0740/006582.
• 4 camere, 2 bucătării, baie, parchet faianță, 
sobe teracotă pe gaz, boiler, grădină canalizare, 
712 mp, Simeria, preț 2,2 mid. lei, negociabil. Tel. 
0746/660938
• casă de cărămidă Simeria, zonă centrală 
multiple îmbunătățiri, grădină cu pomi fructiferi, 
garaj, pivniță curte pavată 2,200 mid. lei, ușor 
negociabil. Tel. 0720/505771.
• casă în Deva, recent renovată zonă ultracen
trală 4 camere, bucătărie spațioasă 2 bă, curte, 
grădină cu gazon și pomi fructiferi. Informații 
zilnic latei. 229229,0726/972966. Exclus interme
diari.
• Deva, zona licee, 3 camere, baie, bucătărie, 2 
holuri, posibilități living, curte și grădină 600 mp, 
preț 78000 euro, negociabil. Tel. 0720/437889.

• casă, ta Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus inlet medieri.
• casă, idbacanbelpretabilă și pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, bucă
tărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, Deva, 
tel 0726/972968
• ceMtnrdte nană, 3 dormitoare, 2 livinguri, 2 
nu, gresie, raianța, parchet, centrala termica, 
garaj, grădină preț 33 mid. lei, negociabil. Tel 
074^660938
• ta Deva, zonă centrală preț 119000 euro. Tel. 
0723/335189.Cumpăr case, vile (14)
• ta ShMria casă modestă ofer maximum 900 
milioane lei, vând apartament în zonă bună 
Simeria, preț 850 milioane lei, negociabil Tel. 
0723/686162,0727/844590.Vând case de vacanță (15)
• canstarcțte 2M2, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băl 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995
• HI cu terasă afară in stațiunea Geoagiu-8ăi, 
și 2 vșzuri pentru prune. Tel. 241044, după ora 17.Vând case la țară (17)
• 1 camere, anexe, teren 3900 mp, în Geoagiu- 
Sat preț negociabil. Tel. 0740/210790, 
0726/710903.
• Vtad casă modastttaSântandrelnr.lOl. Tel 
nMft8fWMUM.
• 3 camere, ultramodernă 2 băl, salon, 
bucătărie, Orăștie, preț 78000 euro. Tel 
0745/621517.

• S camere, șură beci și 
Beriu,nr. 117, Hunedoara, 
preț 48000 euro, 
0744/708118

anexe, în comuna 
suprafață 825 ha. 
negociabil. Tel.

• casă cu curte 845 mp și grădină 3507 mp, 
Tâmpa, lingă Simeria, apa, gaz, canalizare la 
poartă Tel 0788/469152,0254/212803.
• CMă nouă în Boholltermopan, faianță gesie, 
hldrofor, mansardă centrală termică pe gaz, 
garaj dublu, fosă septică Tel. 229255 226352.Vând garsoniere (19)
• amenajau, ocupabU imediat etaj 4, Dacia, 
preț 480 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/210780,0726/710903.
• cartier Dada, parter, parchet laminat, gresie,

a
apometre, gaz contorizat repartitoare, 
ocupabltă imediat preț 550 milioane lei. 
Tel, 0745/356077.

• central Deva, amenajată balcon închis, par
chet gresie, faianță contorizări, mobilă bucă
tărie, preț620 milioane lei. Tel. 215212.
• decomuidată suprafață de 35 mp, bdul 
Decebal Deva, ocupabilă imediat Tel. 0743/ 
985871.
• ta cartM Dacia, bl. A etaj 1, gaz și apă conto- 
rizate. Tel. 230592,0723/807415 0720/400439.
• samidac, etaj 3, frumos amenajată zona Goj
du, preț 645 milioane lei. Tel. 215113,0746/609615
• regent, decomandate, superamenajată, par
ter, Dacta, preț 515 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/2107880726/710903.Vând terenuri (21)
• 1779 mp teren, Deva ■ Sântuhalm, zona Alaska. 
Tel. 210868 223783.
• 2A700 mp teren pentru agricultură și 8000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești • Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• 2500 mp teren, Deva zonă de maxim interes, 
preț neașteptat Tel. 0720/437889.
• extravfan Ungă Pescărie Spini, 1500 ■ 3500 mp, 
preț 3 euro mp. Tel. 0723/686162.
• Iniravlan 1500 mp, zona Uzo Balcan, preț 20 
euro mp, negociabil. Tel. 0745/253413, 218234 
seara
• Iniravlan ta Deva zonă rezidențială preț 25 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/516463.
• Intravlan, 87 ari, pomi fructiferi, lângă 
Primăria Berthelot la asfalt se poate parcela 
ieșire la râul Galbena la 5 km de Hațeg. Tel. 
770687.
• Intravlan, 900 - 1800 mp, zonă de agrement 
Deva Tel. 0720/437889.
• intravlan, acces la toate facilitățile, pentru ca
să sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 6 euro/mp, 
negociabil. Informații, Leșnic, nr. 122, tel. 
0744/568995.
• Intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
pe șoseaua spre Boholt, s 1200 mp, fs 12 m, 
facilități gaz, curent la poartă preț 8 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/029058 220269, după ora 16.
• iniravlan, zona casei de gaz, st 5100 mp, fs 24 
m, preț 22 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780, 
0726/710903.
• lângă cabana Bejan, 13.500 mp. Tel. 223783, 
222002.
• teren intravlan 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. 
0722/161644,225640.Vând locuri de veci (23) Camioane, remorci (39)
• vând locde veci, în cimitirul din str.Eminescu, 
amenajat cruce marmură prețul pieței. Relații 
la tel.’««54,215264.Vând spații comerciale (25)
• spațiu comercial parter bloc, preț 20.000 euro, 
și teren la 3 km de Deva preț 15 ■ 3 euro/mp. Tel. 
0745/260132.
• vând spațiu comercial, 55 mp, apă canal, elec
tricitate, parter, zona Mărăști, Deva Tel. 
0744/644320.Imobile chirii (29)
• caut pentru închiriere apartament 2 - 3 ca
mere ne/mobilat, ofer prețul la vedere. Tel. 
224296,0788/361782.
• Deva, zonă centrală 45 mp. Tel. 0726/224002, 
0726/224003.
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere, 
Gojdu, mobilat, centrală termică etaj 3, preț 350 
euro, pentru străini, pe termen lung. Tel. 224296, 
0788/361782.
• ofer pentni închiriere apartament, 3 camere 
și living, 2 băi, gresie, faianță centrală termică 
parțial mobilat zona Dorobanți, Deva, 200 euro, 
negociabil. Tel. 0740/542296.
• ofer spreînchiriere spațiu comercial ultracen
tral, Decebal, S 45 - 95 mp. Tel. 0722/308252.

Decese (75!
Salariații din cadrul secției comerciale Peco - Deva deplâng trecerea în neființă a colegului lor

MARINA IO ANîn vârstă de 49 de ani. Suntem alături de familia îndoliată.

Familia îndoliată anunță trecerea în neființă a fiicei 
NEAMȚ GABRIELA MARIAîn vârstă de 14 ani, după o grea suferință. înmormântarea are loc astăzi 14 mai, ora 14, de la Casa Mortuară Deva. Te vom plânge mereu. Dumnezeu să te odihnească în pace.

Familia Danci anunță cu durere în suflet trecerea în neființă a fiicei
NEAMȚ GABRIELA MARIAîn vârstă de 14 ani, după o lungă și grea suferință. Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace.

Suntem alături de familiile îndoliate în aceste momente grele pricinuite de trecerea în eternitate a fiicei lor
NEAMȚ GABRIELA MARIASincere condoleanțe.

Nicoleta

Sincere condoleanțe doamnei Adriana Donovici și copiilor dumneaei pentru pierderea soțului și tatălui.
Prof. Maria Toma Damșa

• ofer spre închiriere-vânzare spațiu cbmercial 
amenajat ca bar, 120 mp, în Deva, Magazin 
Romarta, spate. Tel. 0742/041145 0745/185363.
• ofer spre închiriere casă în Simeria, 2 camere 
mari, baie, bucătărie, pentru firmă cabinet 
medical, zonă ultracentrală preț 350 euro, nego
ciabil. Tel. 0740/542296.Auto românești (36)

• vând bldctett pentru copil 3 ■ 5 ani, stare 
foarte bună, preț 655000 lei. Tel. 221431, seara.

• vând Dada 1310 break, bej metalizat, af 
11.1998,52.000 km, RAR 11.2005 preț convenabil. 
Tel. 227300,0722/546864.
• vând Dada break, af 1988 5 trepte, stare bună 
preț negociabil. Tel. 219780,0744/700235.
• vând Dada papuc, af 2001, carosată cu 
aluminiu, preț 110 milioane lei. Tel. 0745/621517.
• vând urgent Dacia 1300, stare perfectă de 
funcționare, acte la zi, unic proprietar, preț 16 
milioane lei, negociabil. Tel. 0726/705460.Auto străine (37)

• 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 bloc motor, vibrochen, ax came pentru 
Lada parbrize, aripi față toate noi, originale. Tel. 
770687.

• vând Citroen BX 1,4, benzină af 1984, RAR 2005 
roșu, asigurare decembrie 2005, rovignetă 
alarmă casetofon, stare bună preț 1750 euro, 
negociabil. Tel. 0723/455092.
• vând Peugeot 605 Turbo Diesel, af 1991, RAR 
2007, preț 4000 euro. Tel. 0724/508559.
• vând Renault 25 Diesel, 2068 cmc, af 1987, 
stare bună de funcționare, preț 2000 euro. Tel. 
222120,0741/153075.

• vând bufet de sufragerie cu placă marmură 
albă Alt Deuch, vechime cca 100 ani, stare 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând dulap furnir nuc, 3 uși, 2 sertare, vană
baie fontă mare, sob ^.a cu uși, arzătoare
gaz, masă extensibilă furnir nuc, dulap vitrină 
Tel. 212605.
• vând pătat din lemn, stare bună pentru copil 
până la 3 ani, preț 600.000 lei, negociabil. Tel. 
217689.

• vând tv color Grundig, TXT, telecomandă 
carcasă plastic, diagonala 68 cm, Tel. 
0720/233947.
• vând tv Grundig color, telecomandă bonus tv 
Opera H2 pentru piese de schimb, preț 1 milion 
lei. Tel. 215113,0746/609615

• vând remorcă 2 axe, închisă tip furgon, model 
deosebit, af 2000, stare foarte bună preț 3000 
euro, negociabil. Tel. 0722/161661.
• vând remorcă mono ax, capacitate 1500 kg, 
pentru tractor 445. Tel. 683091.Utilaje, unelte, industriale si agricole (40)
• vând dreuiar Bosch, mașină autofiletantă 
mașină șlefuit, aparat foto cu casetă redare Y 
3000, nou, butelie aragaz, rezervor benzină Dacia 
1310, haion Ford Fiesta, convenabil. Telefon 
260570.
• vând compresor nou, fabricat în Germaniă25 
I. Tel. 0720/233947.
• vând tractor U 650, înmatriculat, cu plug, 
Mărtinești, 55 Tel. 246342,0746/031049.
• vând utilaje PVC, noi, Germania. Tel. 
0254/261711,0722/210711.Moto-velo (41)
• vând 2 biciclete adulți și una pereche role, în 
stare bună preț negociabil. Tel. 0721/384304, 
zilnic.
• vând bicicletă pentru copii 6 ■ 10 ani, model 
tehno Bike, 18 viteze, stare foarte bună, preț 15 
milioane lei, negociabil. Tel. 0722/546864,227300.

Comemorări (76)
S-au împlinit 6 săptămâni de când dragul nostru coleg

OLARI VALERIUși soția sa
OLARI FLORICAau plecat dintre noi. Lacrimi și flori pe mormântul lor din partea colegilor de la Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” din Ilia.

S-au împlinit 6 săptămâni de când moartea nemiloasă i-a luat dintre noi pe prietenii noștri
OLARI IOANși

FLORICAdin Ilia. Lacrimi și flori pe mormântul lor, din partea celor care nu li uită niciodată.
Familiile Herbal, Orșa, Luca, din Ilia

Anunțăm cu durere în suflet împlinirea a 6 săptămâni de la trecerea în neființă a celei care ne-a fost mamă și bunică dragă
ILEANA BEKER

Copiii și nepoții

îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)
• vând rochi» de seară model cu corset + voal, 
culoare deschisă mărime reglabilă preț 2 
milioane lei. Tel. 0742/939993.Materiale de construcții (53)
• vând urgent cărămidă din demolări, 6000 
bucăți, preț 7000 lei bucată negociabil Tel. 
220723,0723/335189.Electrocasnice (56)

Piese, accesorii (42)

• vând aragaz 3 ochiuri și butelie, congelator 5 
sertare, preț negociabil. Tel. 227452
• vând convenabl ladă frigorifică 5 sertare, 
reductor oxigen, trusă sudură Tel. 214504
• vând foarte convenabil instant pe gaz pentru 
baie. Tel. 260358
• vând frigider Arctic mare, 23 milioane lei, și 
congelator Arctic, 2,8 milioane lei, ambele în 
stare foarte bună Tel. 221431, seara
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună 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.
• vâr ■ nu lină de cusut Ileana preț negociabil. 
Tel. 217413. Deva Bdul Decebal.Plante și animale, agroalimentare (57)Mobilier și interioare (47)

Televizoare (48)

• ofer gratuit spre adopție pui de lup de 5 
săptămâni. Tel. 217144
• ofer iubitortior de animale 2 cățelușe, vârsta 6 
luni, bune de curte, talie mică efectuez trans
portul. Tel. 233582.
• vând 23 ha lucemă în Cristur, asigur cosit Tel. 
0788/357747.
• vând familii albine la preț convenabil. Tel. 
212167.
• vând fams de albine, centrifugă și colectoare 
polen. Tel. 214430.
• vând papagal Perușl broască țestoasă 12 cm, 
porcușor de Guineea pui și adulți sau schimb cu 
diverse. Tel. 0744/546801,712274
• vând porumb știuleți, tone, sau schimb cu 
cherestea brad și remorcă Padiș GT 750 kg, RAR 
2006, asigur transportul. Tel. 730332.
• vând vacă cu vițel rasa Holstein. Tel. 716994
• vând vitei 4 luni, localitatea Fizeș - Bălța, nr. 
19.<xudio-video, antene și instalații satelit (49) ’ Medicamente, instrumente medicale (58)

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

• vând tensiometre electronic nou, fabricat în 
Germania cu memorie, ceas. Tel. 0720/233947.Instrumente muzicale (60)

• vând CD - RW Extern „Asus” în garanție, preț 
avantajos. Tel. 0744/567736.

• vând pian lakob Cazapka Sohn Jahare, 1842, 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
preț foarte avantajos. Tel. 611145, după ora 20.
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, corzi încrucișate, clape fildeș, preț nego
ciabil. Tel. 221431, seara.Aparate foto si telefonice (50) Altele (61)

• vând ap. foto Minolta profesional 800 SI cu 
accesorii. TeL 0723-981-073.Calculatoare si accesorii (51)

• 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.

• vând copiator Minolta A4 ■ A3, prețuri foarte 
bune, garanție, consumabile ieftine. Tel. 
0723/335189.

• vând baterie piramidală creștere găini 
ouătoare, capacitate 108 bucăți, cu autorizare 
alimentare apă Informații tel. 210977, după ora 
16.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gligor Rodica Alina. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Todor Petru Daniel. Se declară nul.
• pierdut camei și legitimație de student și 
legitimație de transport pe numele Gligor Rodica 
Allra Se declară nule.Prestări servicii (72)
• asigur sonorizări de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă trans
port asigurat promptitudine și seriozitate. Tel. 
218420,0745/027620,0744/603TO0.
• afectau transport persoane cu microbuz 20 
locuri, prețuri negociabile. Tel. 0722/161661.
• formați* muzicală prestează servicii muzicale 
de orice tip, la diferite ocazii (nunți, botezuri, 
aniversări etc). Tel. 0722/842710.
• ofer asistență managerială economică ju
ridică de comunicare, analiză și cercetare știin
țifică și reprezentare efectivă pentru proiecte și 
obiective economice. Tel. 0744/509311.
• organizăm mese festive, nunți, botezuri, 
prețuri avantajoase. Tel. 0724/428559.

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

• farmadlte SensMu Deva, Piața victoriei 
nr. 1, program non • stop șl Senakta feme- 
dggra^todul Corvin, program zlnlc 8^22,

• transport marfă local și interurban cu 
camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.Oferte locuri de muncă (74)
• firmă producătoare de echipament spor
tiv angajează mecanic întreținere utilaje. 
CV-urile se depun la sediul firmei din Deva, 
Str. Griviței, nr. 34 (fostul abator), între orele 
15 -17. Informații latei. 0746/851423.

• producător și distribuitor național de 
produse alimentare angajeaza agent 
comercial pentru zona Hunedoara. Cerințe: 
studii medii, permis de conducere cat 8 
stagiul militar satisfăcut CV la tel/fax
0254/230498 sau 0741/249030.

• fructificați efident o parte din timpul liber într- 
o colaborare cu o companie româno ■ germană 
Folosiți această șansă deosebită de câștig ca job 
suplimentar. Tel. 0746/054005.
• vrei să câștigi între 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria. Nu vei regreta.

02517219300.

executiv, cu studii superioare în manage
mentul firmei, limită de vârstă 40 de ani. 
Relații la tel. 221424.
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Situată pe b-dul Decebal, bl. K, parter. 
'"Eliberează rețeta în regim gratuit ii compensat. 
“"Vă oferă toată ama ae medicamente.

O vitamine șl minerale ♦ suplimente nutritive 
♦ produse naturiste o ceaiuri ♦ produse pentru 

copii ♦ produse cosmetice

Farrnjcia OROS

Orar lunkvineri: 08.00-20.00
W al‘ sâmbătă: 08.00-14.00

Relații la telefonul 220.050.

NOI SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ!Opto vision
OPTICĂ MEDICALĂ

OCHELARI^ LENTILE DE4CONTACT

GRATUIT
CONSULTAȚII COMPUTERIZATE 

Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter 
Telefon: 221.250 » detalii în magazin

ți acupumciură
Tratamente cu substanțe de origine vegetală, 

minerală, animală
Cabinet medical "ECHINACEEA" 
C dr.GHIȚA CARMEN, ’

medic specialist medicină generală -
pediatrie, homeopatic, acupunctură,

Deva, Str.Dorobanți, bl.22, sc.C, ap.25, 
tel.0254-219999 sau 0254-234915, 0722/567208.

cu program de funcționare NON-STOP: 
■liberează zilnic rețete gratuite și compensate 

■ au singurul depozit de medicamente din Hunedoara 

B servirea va fi promptă și te cantitatea dorită
- tel.: 748199: 748080

DAGIAPHARM
JI MgrgBȘtei Se sănătatea 0mmmhNL •.

Policlinica doctorului Schmidt vă oferă o gamă largă de servicii medicale și chirurgicale, estetice, realizate cu metode modeme de înfrumusețare, laprețuri accesibile, într-o locație primitoare, utilată cu aparate de ultimă generație:a epilare definitivă cu ajutorul unul laser cu lumină intens pulsată. Metoda esta nedureroasă, iar ședințele de epilare sunt de scurtă durată, chiar pentru suprafețe mari;• îndepărtarea tatuajelor cu laserul;• îndepărtarea ridurilor dinamice prin injectare de TOXINĂ BOTULINICÂ (DYSPORT). Se obțin rezultate foarte bune asupra ridurilor de pe frunte, dintre sprâncene, ridurilor „laba gâștei” și ridurilor de pe gât. Metoda esta rapidă, ușor de suportat și nedureroasă, nu necesită anestezice, nu lasă urme și permite reluarea imediată a activității cotidi-ene;• peeling chimie care presupune îndepărtarea stratului de suprafață al pielii prin intermediul unei substanțe care produce o arsură chimică superficială. Astfel pielea rămâne cu un aspect mai tânăr, cu rezultate și în îndepărtarea ridurilor superficiale, a petelor, a acneei.• electrocauterizarea verucilor (negi), ce presupune îndepărtarea acestora prin acțiunea temperaturii înalte; nu este dureroasă, efectuându-se sub anestezie locală;• sclerozări-varice, metodă care constă în injectarea în venele dilatate superficialale membrelor inferioare a unor substanțe chimice cu efect de reducere până la dispariția acestora;• cura unghiei încarnate prin îndepărtarea chirurgicală a un porțiuni din unghie, conferind aspect și confort;• tușeu rectal pentru diagnosticul și tratamentul medicamentos al hemoroizilor.
FARMACIA TACOMI
Situată în Deva. Aleea Transilvaniei,

VĂ OFERĂ:
bl. 7, parter.

Tel: 211.949

»toată gama de 
medicamente

* produse 
naturiste

* vitamine
* produse
tehnlco-medicale
* ceaiuri

’*• produse 
pentru copii 
1 produse 
cosmetice

rețele >n regim

| Obstetricăginecologie

* Chirurgie plastică și reparatorie Or. Paula Luculescu 

.WatoCgre Or. M<«S8Tetea
| Ecografie Dr. Delia Blendea

fl>l
Eliberează

compensat și gratuit! , nCUfilU 0
Orar: Luni-Vineri OB-ZI 'îlSUBtUHK . clț

Sâmbătă 09-1 4 - u AI AhXIOÂSA'
Duminică 09-13

Cancerul uterin de femei, Apare
tajcvent după vârata ie 45 de Mii. Acesta și clacă;este detectat în primele stadii se tratează cu succes.

4

FARMACIA miS 
aueomrn cau ma> auo reeȚvwi 
orawe m iwA omu m eineuM

spatele pieței agroa . ______
E-mj4îl: wîrri. • ■ Tete 07-54 -711750

ap

10 ANI DE EXPERIENȚA LA DISPOZIȚIA DUMNEAVO

PSDDuDSSfe

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

pentru copii.

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat. Programul “inimi pentru inimi*Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00

Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

ARIENE
LSSituată In Deva b-dul Decebal, bl. 24, parter 

Vă oferă toată gama d« medicamente

• —___ ț

■
Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1

(lângă fosta piață a rușilor). 
Vă oferă toată gama de medicamente.

- vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse natu
riste - ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
Orar: Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00
Duminică: 09.00-14.00

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

Relații la telefonul: 219749 
Programul “inimi pentru inimi”

A FARMACIA AGORA
El Orăștie, Str.Pricazului nr.4■ Personal calificat și profesionistQs3 ■ Onorăm rețete compensate și gratuite- Medicamente preparate în farmacie■ Gamă completă de medicamente, produse farmaceutice și cosmetice

Tel.0254-247923 *țCl'-
ORAR: Luni-Vineri 8-20 țȚUMfA-1 ArSlTĂ' 

Sâmbătă 8-14 *

(21847)

-ecocardiografie (DOPPLER) -EKG
t -oscilometrie -probe funcționale respiratorii •
I -pneumotahometrie

PENTRU SANATATEA Y 1
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Vând ap. 1 camera (01)

• ommA ctniK suprafcți nwtș pwctet pos^ 
Mtate citat dus, ocupiMi inwdltt cwtnl, 
Simeni THOm^MOIKCasaGnnde)

• CMM CMMK rwnetwira, CQ| tnwfuWW, 
ImM teuvte In corner* pnet 85 n< M, nego 
d»» TH 74779* 0742/87210* 0742/90248* 
(Una Ten» Mia Hnerteru

Vând garsoniere (19)

• mm IMmiu. beta»închis. gresie, faianț* 
parchet 560 n* neg. Tel 219470. fMuhforima)
• wA CMtatit gresie fttați* parchet irwbt* 
Ml ocupe»* imediat. Preț 17300 euro neg. 
MM* tel 219470. (MuMprima)
• âx, mm MMstU Nou. gresie, falanț* 
baton închis, preț 00 mH tel TH WdW 
(Agenția tnobieri HrJ Deva)

• maM. mm Gojdu. etaj bun. dec, per* 
chat gresie. tetențlwonMra preț 19.000 euro, 
TH twwsis. (Agenție knoMtti NrJ Dm)
• catert * dec, budrtrte. baie merg, balcon 
■eres» oonronan, ocupecM wnțotț. zone wm 
OecebH TH OM1-1S4401.227542. seara (Garenf 
Consulting)
• «Mart l dec. st 35 mp, balcon hchis, 
oooeM* <mer*K b-dui DecebH TH QT41- 
15M8L 22154* seara (Garant CorauRtng)
• »eMa4ăe»tLmodlbc*t*,«)mp,contort- 
teri ap* gaz l touri, repartitoare, gresie, Man
ti. tavan tais. spoturi parchet, rnochet*. bine 
'rtrețirxit*. M.0123/2S14910745/30220* (Rm 
Nora)

• mm Ite Sporturilor, cu balcon, et. Interne- 
te, parchet, gresie» falanț* contorizări, preț
530 mii. tel negociabil tel. 003/81438, 
074S/30220* (Fiesta Nora)

• mm KaMMeaaaa, semidec., balcon închis, 
apometre, f*r* modificări, preț TOO mil lei, nego- 
dab* tH 074S/30220* 23280* (Fiesta Nora)
• lena Bafte et 3, dec, ST 48 mp, hol central, 
partner. gresie, faianță, ngtps, spoturi, rrumos 
renovat*. tH 0723/25149* 0745/30220* (Fiesta 
Nora)
«mă ZanteMH dec, etal 1. ocupabili 
imediat, pretsamfl, tel Tel 235208,0721/965286. 
(Rocan 3000j

• mm M> Eminescu, dec., amenajat*, et. 1, 
ocupabili Imediat. preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3O6o)

• mm Dbtebtoccirimid* etl.de*, contori
zări, preț 485 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

• mm MMA dec. mobilat*, balcon închis, et 
1,700 mii. tel 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• mm MkM vedere la strad* liber*, 550 mil. 
lei neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

• mm Dania, dec, mobilat*, et intermediar, 
suprafața mare. Preț 570 mil. lei. Tel. 
0254/234401,0727706515. (Rubin'S Home)
• am Mantra «ai intermediar, gresie, faianța, 
parchet mochett, uși din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mii. tei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin's Home)

• hm Ș, etaj 1, contorizări, parchet 
dec Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin's 
Home)

• mi Mmm, dec, st 35 mp, balcon, ci- 
mar*, et Intermediar, contortzirt, recent ame
najat*. Preț 520 mil. lei. Tel. 0254-234401. 
0727706515. (Rubin's Home)
• Mni bun*, dec, amenajat* frumos, liberi, 
preț 695 mil, negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Mda Decembrie, dec, 37 mp, amenajat* șl 
dotat* cu CT, termopan, preț 900 mil. lek tel 
206003,0745/253413. (Mimason)

• zom Qojdu, amenajat*, modificat* cu living, 
parcnet laminat gresie, faianță, contorizări, 48 
mp, et 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• M* L Maniu, sdec, contortzirt, preț 730 mii. 
tel negociabil, tel. 206003. (Mimason)

• mm Dada, et 3, mobilat*, contortzirt com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113 (Mimason)

• mm Endntscu, dec, etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată, gresie, faianță, 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tH 0723/81498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• Date parter, dec, contorizări, amenajată, 
parchet laminat gresie, Instalații sanitare noi, 
Preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0720-437889; 
0720-348089. (Green Contact)
• dac gate faianță, zona Dacia, preț 450 mii, 
neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)
• decomandată, parchet laminat instalații 
sanitare noi zona Dada, preț 520 mii. negociabil. 
Tel 235589,0720/062014 (Casa Grande)
• Mamenajat* zona Dacia preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)
• decomandată, etal intermediar, Eminescu, 
contorizări, instalații sanitare noi, preț 470 mii. 
TH 253589,0722/624091. (Casa Grande)

• decemandte ngrafaț* foarte mare, gresie, 
faianță, geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilat*, 22 Decembrie, etai interme-* 
diar, preț 870 mil negociabil Tel. 0722/624091, 
0720/062014 (Casa Grende)
• 1 tatuate ♦ baie, gresie, falanț* parchet con
toriziri repartitoare. Date preț 470 mii, nego
ciabil Tel 235588,0720/062014. (Casa Grande)
« temcanuM «ta contorizări, oaicon incnts, 
mobil* bucitărie, foarte frumoasă, preț 620 mil. 
lei, negociabil, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• hal bte bucitărie, living, cameră cămară 
mouifcân interioare, multiple imounâiâțin, re
partitoare, st 48 mp, etaj Intermediar, zona Goj- 
du. Preț880 mil. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis) 
« garante* 1 camere, gresie, faianță, contori
zan, superarr t* zona uacia. preț S7u mii. 
tei negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• aeatera, baiean bucitărie, cameră, bale, 
gresie, faianța, parchet zona uacia. preț«15 mii. 
negociabil Tel. 235019. (Casa de vis)
a mm RegiMcoenu, etaj 2, amenajări Inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabili 
imediat creț 676 mii. lei nsuaciabii. Tui. 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).
• ZUM Mte et 1, complet mobilată SI Utilat», 
contorizări, cu îmbunătățiri, preț 470 mil. lei, 
negociabil TH 0745/253662. (Ag, Evrika)
• ca 1 camere, contorizări, gresie, falanț* 
repartitoare, parchet bale cu cabin* de dus, 
recent renovat* Aleea Romanilor. Preț 500 mii. 
ROL 50.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. 
(CasaBetanla)
• decMMndat* wperh amenajat* gresie, 
falanț* contonzan, oaicon incnis, mobilat* 
modem, utilat* cu tv. color, combini frigorific* 
mașini de spălat automat* Aleea Saturn. Preț 
720 rnil ROI 72.000 RON. neg. Tel. 0724-169303, 
0743-103622. (CasaBetanla)
• iMMMMi* mmm ae 5 metri, contorizări, 
parchet, situat* In blocurile din spatele 
complexului Romarta, In bloc cu 4 etale. Decebal. 
Preț 780 mil. ROI 78.000 RON. TH 230221,0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betanla)
a etal * decomandat* balcon închis, conto
riziri, bine întreținut* Eminescu. Preț 490 mii. 
ROI 49.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. 
(CasaBetanla)
• decomandat* 42 mp balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvit* recent, gresie șl falanți 
Spania termopane, convector pe gaz șl boiler, 
uși Intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624 (Temporis)
• contortairi, parchet, gresie,falanț* ocupabili 
imediat zona Dacia preț460 mii lei, negociabil. 
Tel 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona u, etaj Intermediar, gresie șl 
falanți noi, lavabil, parchet balcon, preț 450 mil, 
lei, neg. Tel. 228540,0745-653531. (Ag, imob. Ella)
• Mhro 3, Hunedoara etaj 3, central* balcon 
închis, Instalații sanitare noi, preț 340 mil. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/90248* 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara mi central* et 2, centrali nou* 
lavabil, bine tntrețlnut* preț 395 mil. lei, nego
ciabil. TH 747798, 0742/872106, 0742/90248* 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Union, et * convector ♦ boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil imobiliare 

Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajat* convector 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Racăra, et. 9, convector+boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Union, etaj intermediar, 
parchet lăcuit balcon închis, gaz contorizat 360 
mii. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zona Paring, convector, lavabil, gresie, 250 
mii, negociabil Tel. 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zona Casa de Culturi parchet, gresie, falanți. 
apometre, gaz contonzat, preț Bou mil. lei, tel. 
0722/564004. (Prima-Invest)
• rene dhmmu sdec. balcon închis, cetral* 
termic* gresie, talant*, parchet. Preț 830 mil. 
neg. Relații la tH 219470. (Multiprima)

• zor ouita* sdec., gresie, falanți. parchet, 
contorizări, pix total acoperit preț asu. mii. 
neg. Relații la tel. 21947* (Multiprima)
• trn Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat, et 4, stare Pun* preț 800 mil. IH nego
ciabil. tel.0745/159673. (Mimason)
• bte K Bălcescu, dec., 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră In Dada + dlferenț* 820 mii, lei, 
negodablk tel. 0745/640725. (Mimason)
• dteMMMlMtCT, aer condiționat, termopăn, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1330 
mid. lei, tel. 0745/253413.206003. (Mimason)
• H. * str. Caraglale, dec. et 2, preț 3*000 euro, 
tel. 074&/64072* (Mimason)
• tem A* Armatei, superamenajat complet mo
bilat și U'tet mvPIlâ 13 COmanoi fnOâtffi* UCB- 
zlel 785 mii. lei, neg. Tel. 23520* 0721/98525* 
(Rocan 3000)
• zona Date cioc cărămidă, contonzan, 
parchet gresie, falanț* apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mil, negociabil Tel 23520* 
0721/98525* (RXan 3000)
• zont central* împăratul Tralan, parchet 
modificat, contorizări, preț ăuâ miiioane ivi, n«g, 
Telefoane 23520* 0721/74451* (Rocan 3000).
• ocazie, tona piață, decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil Imediat preț 2*000 
euro, neg. Tel. 23520* 0724/62035* (Rocan 3000)
• eon* Mkra 1* etaj Intermediar, parchet bale, 
gresie, falanț* cabin* duș, balcon tncnis, preț 
•80 mii., negxiaoii. Tei. «3520* 0721/9115256. 
(Rocan 3000)
• zona N. Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parcnet, xntonzan, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 23520* 0721/98525* (Rocan 1000)
• atei Mana, 1. creanga, et 1, decomancaii, 
central* termica, amenajat, preț negociabil. Tal. 
23520* 0724/62035* (Rocan 3006)

• atei, n 3, semidecomandat», contunzări, 
firi îmbunătățiri. Preț 900 mil, lei. Tel. 22429* 
0788/361782. (Garant Consulting)

• mm Mata central* et2. semidecomandat, 
contoriziri, xupabll Imediat. Preț 980 mil. lei. 
Tel. 22429* 078*061782. (Garant Consulting)
• kMșoara, parter, amenajat totul nou, posi
bilitate privatizare. Merit* văzut Preț la vedere, 
ocupabil Imediat. Tel. 22429* ont/361782. 

(Garant Consulting)
• ta, bueMtrt* bale, balcon, 
contoriziri, zona Creangă. Tel. 0741-154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• decomandate, 2 balcoane, etaj Intermediar, 
ocupabil Imediat zona Liliacului. Tel. 0741- 
154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• 10M Udo, etaj Intermediar, decomandate, 
contoriziri, preț 1,02 mid. lei. Tel. 0740-013971, 
231121. (Garant Con suiting)
• ia Cmng* decomandate, contorizări, preț 
1,130 mid. lei. Tel. 07404)13971,231212. (Garant 
Consulting)
• zona Date etaj Intermediar, amenaj&rt, 
contorizări, preț 570 mil. lei. Tel. 07404)13971, 
231212. (Garant Consulting)
• bo lat In zona Al. Armatei, 813, 
complet mobilat contoriziri, ocupabil Imediat 
preț 750 mil. Tel 0745/411449. (Agenția 
Imobiliari Nr.l Deva)

• aamidacimandata, etaj 2. bdul N. Bălcescu, 
foarte bine întreținut 830 mil. lei, negociabil. Tel. 
07^/411449. (Agenția Imobiliari Nr.l Deva)
• eta| bun, zona Al. Crișulul, gresie, falanț* 
lavabil, termopan, apometre. gaz 2 focuri, balcon 
închis, preț negxlabll. Tel. 0788/49761* (Agenția 
Imobiliar* Nr.l Deva)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună, de preferință etaj inter
mediar si cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• In Deva, zonele: Progresul Piață, Gojdu, Micro 
15, cu sau fără îmbunătățiri, se acceptă și la 
ultimul etaj. Plata se face imediat, evaluare la 
fața locului, relații la tel. 0745/302200.232.80* 
(Fiesta Nora)Vând ap. 2 camere (03)
• zona 22 Decembrie, semidec., parchet, gresie, 
faianță, contorizări, et3, ocupabil imediat, preț 
17.000 euro, negociabil, tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• zor Mteruk* semidec, parchet, gresie, 
faianță, contorizări apă și gaz, et. intermediar, 
preț 660 mii. lei, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• urgent b-dul N. Bălcescu, et 2, st 62 mp, 
balcon mare închis, ușă metalică, jaluzele exte
rioare, contorizări complete, gresie, faianță, 
multiple îmbunătățiri, preț 1 mld„ tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• In Dad* ST 50 mp, podele laminate, gresie, fa
lanț* balcon mare (2x6), central* termic* aer 
condiționat living, ușă nou* Preț 950 mil. lei, 
neg. 0788/49761* (Agenția Imobiliar* Nr.l Deva)
• MmidKMMndte Date etaj bun, parchet 
gresie, faianță lavabil, contorizări, preț 620 mil. 
lei. Tel. 0788/49761* (Agenția Imobiliari Nr.l 
Deva)
• semHecsmandata, zona Bejan, podele lami
nate, gresie, falanț* convector, apometre, preț 
550 mil. lei. Tel. 0745/78657* (Agenția Imobiliară 
Nr.l Deva)
• ttal 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mil. ROI 90.000 RON. neg. Tel. 0724-169303,0743- 
103622. (CasaBetanla)
• 1 I 3, decomandate, balcon închis, conto
rizări, bine întreținut AleeaNeptun. Preț *2 mid. 
ROL 120.000 RON. Tel. 0742-005228,0720-387896. 
(CasaBetanla)

• mm Mm 1* et internieaiw. decomandat», 
MiCon inerții, Mntr»l* tifmlC* parter hOU, 
greilt, falanț* rfglpt, spoturi, ușă matallc* 
central* termic* preț 650 mil. lei, negociabil, tel. 
0723/25148* 23280* (FlKta Nora)

• mm Mtete decomandate, et 3/* modificat, 
âa mp. cucotârie mxificat* contonzân, hui 
centrai mar* balcon, praț 32.000 auro, nego
ciabil tel. 0722/362364, U280* (Fiarta Nora)
a hm LMacuh* decomandate, parchet nou, 
gresie, falanț* lavabil, uși da lemn mulv, 
contoriziri, renovat recent, tal, 0723/25149* 
0745/302200. (Flttta Nora)

• mm Migra 1* eta| Intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, prat 420 mil. lei. Tel. 
228540,0745^53531. (Ag. Imob. EHa)

• mm AMori* contoditrl ao* șl gaz, xupabll 
Imtdlat, preț toarta bun. TH 228M0,0745453531. 
(Ag.lmoD.Ella)

• zana Um Balcan, aamnecomandate, coto- 
rlztrt. gresie, falanț* parchet laminat lavabil. 
laluzele exterioare, preț 520 mil lei. negxlabll. 
Tel. 228540,074S4SB31. (Ag. imob fila)

Dioc o* cwniuBe corrorixui, 
«ivit recent etaj Intermediar, preț 
Tal. 228640,07224081* 0721-200*

(Ag. imob, !!!a)
• aamMaeMMiidat* m Daci* contoriziri, 
partet ocupabil Imediat praț toarte bun. Tal. 
0745453831. (Ag. Imob. fila)
• teaiMitel* madMaat tn * bucătărie In 
balcon, living, wornetre, repartitoare, termopan, 
gruia, falariț* parchet «poturi, eupermodem, 
partial mobilat merit* văzut 1,250 mid. lei neg. 
Tei. 0722-5093* 07454U531. (Aft Imob. lila)

• In Hunedoara semidecomandat», gresie, 
falanț* xntorlzărl, ușă schimbat* ocupabil 
Imediat preț 340 mil. lei. Tel. 238540,0745453531. 
(Ag.imoo.Ella)
• In Hunadean, semidecomandat», zugrăvit 
contorizări etal Inteitedlar, ocupabil Imediat 
zonă bun* prețsso mil. lei. Tel. 07454D831. (Ag. 
Imob. EH»)
• oaurei ioni Mlniruiui, Decomandate, et i, 
oix oe caramiaa, imounât&gn. parcnet, mxifi- 
cări intenoare, centrai» termic* preț *90 mi i, iei, 
negociabil. TH 0745/253662,21107. (Ag.Evrika)
• nnl uMnoantral* decomandate, etaj 3.2 
balcoane, panoramă frumoasă praț 1,1 mid. 
negxlabll. Tel. 0723/880160. (Ag.Evrlka)
• am Dorobanți, et 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări Interioare modeme, 
termopane, gresie, falanț*etc. se vinde complet 
mobilat șl utilat de ultim* ora, preț negxlabll. 
TH 0745/253662. (Ag. Evrika)
• tona AL straiului, etaj Intermediar, dxoman- 
date, contoriziri, ocupabil In timp scurt, preț 450 
mil. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• sona Dad* »t 2, amenajirl Interioare, xu

pabll Imediat preț 600 mll.lel. Tel. 0745/253662. 
(AgZvrika)
• tona L creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, aalDorV.cMs, orr.clo ș1 faJcn0 ta bale, 
falanț* în bucătărie, vedere tn două părți. Preț 
1,150 mid. lei. Tel. 0254/234401. (Rublnrs Home)

• zona BălcHCu, et 2, dec., CT, ușă metalică 
vedere la strad* Preț 1,05 mid. lei. Tel. 
0254/234401.0727724551. (Rubin'S Home)
• tonă central* etal 2, parchet, gresie, falanț* 
apometre, bale cu geam, balcon, gaz xntorlzat 
■ 1 foc, vedere în spate. Preț 9k> mil lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona L Creangă etaj 1, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, falanț* bucătărie 
modificată mobilat. Preț 1360 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• dtnsMi&al dec, et into meafar, i balcoane, 
Preț 13 mld/lel. Tel. 0254-234401, 0727706515. 
(Rubin's Home)
• tona Date contorizări, repartitoare, blx de 
cărămidă Preț 650 mil. lei. Tel. 0254-234401, 
0727744923. (Rubin’s Home)

o ewnldeoomandato, grate falanț* conto
rizări, eta| Intermediar, zona UZO Balcan, preț 
550 mil, neg. TH 253589,0722/624091. (Casa 
Grande)

o deaemaMlat* Mm de cărămidă, centrală 
termică parchet et 2/4, preț 960 mii. Tel. 25358* 
0720*062014 (Casa Grard»)
o etan, etaj Intermediar, blx de cărămidă 
zona Dacia, praț 750 mil. negociabil. Tel. 235589, 
0724442072. (Casa Grande)
e sanUdeeomandai* Mere 6, etal 1,2 focuri, 
gaz, parchet, creț 200 mil. lei. tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• deoemandtta Mere * parter înalt, amenajări 
intenoare, centrai* termica, preț 7uu mu. lenei, 
710129,0740/14678* (Stil Imobiliare Hunedoara)
• eemldecomandata, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mil. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (SHI imobiliare Hunedoara)
• decomandata Man * etaj 1. balcoane 
închise, centrală termică preț 820 mil. lei Tel. 
71012* 074*448780, (Stil Imobiliare Hunedoara)

• ewMeoomandMa Mere * gaz contorizat, 
parchet, 250 mil., negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
» Maro 7, et. 1, xntorlzărl, CT, parchet, balcon, 
preț negxlaall, Tel, 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)
• aanMoomandata, senă ultracentrală CT, 
alte îmbunătățiri, etal Intermediar, 875 mil, 
negxlabll. Tei. 0741/130438. (Profil Expert Hune
doara)
• semidecomandat», son* gării, parchet gresie, 
faianță ușă metalică bun pentru privatizare, 550 
mil., neg. 6724/379377. (Profil Expert Hunedoara)

• Mm L etal 2, preț 525 mil. lei. Tel. 74779* 
0742/87210* 0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Maro * modificat, etaj Intermediar, zonă 
bună, boiler, preț 275 mil. lei, negociabil. Tel. 
74779* 0742/872106, 0742/90248* (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona gări* confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mil. lei, negociabil. TH 
74779* 0742/87210* 0742/902488. (Tina Tema 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara Mtaro 4, parter, preț 455 mil, lei, 
negxlabll. TH 74779* 0742/87210* 0742/90248* 
(Tina Tema Mia Hunedoara)

• nUM«ara om, aecomandan, centrai* mo
bilier la comand* gresie, falanț* Instalații sani
tare noi, 795 mil. lei, neg, 747798,0742/872106, 
0742/90248* (Tina Tern Mia Hunedoara)

• zona Diimol etal 2, central* 640 mil., nego
ciabil. Tel. 71870* 0745/354575. (Ag. omega 
imobiliare Hunedoara)
• zona BuoeH fără îmbunătățiri, 450 mil., nego
ciabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)

• mm Teatru dxomandate, central* 800 mil. 
negxlabll. Tel. 71870* 0745/35457* (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• ma Mera * et 1, ușă metalic* 430 mil., 
negxlabll. Tel. 71870* 0745/35457* (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• «ana Mo» 5/1, et 1, central* amena|at 720 
mil., negxlabll. Tel. 71870* 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• mm Artfma, et 3, ușă nou* 620 mil. nego
ciabil. Tel. 71870* 0745/35457S. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• MM OM,parter înalt, 700 mil., centrală Tel. 
718706, 0745/3*4575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• de neiMiua cecomânaote, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrlka)

• zum OoȘdu, centru. Progresul, Inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/600160. (Ag. Evrika)
• urgent tonă liniștită plata Imediat tel. 215212 
(Prima-lnvest)
• uraert, <lec, zonă ultracentrală contorizări, 
mobilat complet, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• In zonefat Go|du. Dacia, Mărăștl. Cuza Vodă • 
cu garaj, Avram lancu. Se oferă preț bun, cu 
plata Imediat Tel. 0723/25149* 232.809. (Fiesta 
Nora)
• iigant, mm Împăratul Tralan, Gojdu, et. 1,2. 
Ofer plata pe loc. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

V.md ap. 3 camere (0'5)

® imhiL dcCăp zona pieței, parter, vad comer
cial. Ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tel 072*826621 (Temporis)

• som Dorobanți parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare. 2 băl, gresie, faianță parchet nou, ușă 
metalică bale mare cu cadă pe colt Preț 48000 
euro, neg., telefon 078*165703, 0745/302200. 
(Fiesta Nora),
• som lala Sporturilor, et 3, fără modificări, 
cioc ce cărămidă contonzan, parchet ocupaoii 
Imediat Se acceptă șl variante de schimb, 850 
mil. lei, neg. 0745/302200,23280* (Rest» Nora)

• som luRu Maniu - Decebal, decomandate, et 
Intermediar, 2 băl, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică tel. 0723/251498,232809. (Fiesta Nora)
• (OM Dada, decomandate, et 2, parchet 
gresie, faianță centrali termică mobilă de 
tineret preț 800 mil. lek negxlabll, tel. 
074*302200,23280* (Fiesta Nora)

• iom Zamftaoi, decomandate, cu 2 băl, par
chet gresie, faianță loc de parcare, vedere în 
două părți, contorizări, Interfon, preț 1*00 mil. 
lei, neg. 0723/25149* 0745/302200. (Fiesta Nora) 
o iom împăratul Tralan, superamenajat 
contorizări, aer condiționat gresie, faianță 
parchet, 2 balcoane, et 2, preț 14 mid, nego
ciabil, tel 0742/01941* (Prima-lnvest)

• hm Dada, transformat Tn ap. 2 camere, 
ocupabil Imediat, preț negxlabll, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• som plaț* bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 4*000 euro, nege- 
clabll. Tel. 23520* 0721/9&256. (Rocan 3000)

• zonă ti, bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, blx de 4 etaje, apartament liber, 
preJ40.000 euro. Tel. 23520* 0721/98525* (Rocan

• soni cental I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil Imediat preț 1/ mid. lei, nego
ciabil. Tel. 23520* 0724/62035* (Rocan 3000)
■ wgenU mm Liliacului, dxomandate, parter 
înalt balcon mare închis cu termopan, centrală 
termică parcnet, gresie, falanp, mxlficân inte
rioare. 2 băl, termopane la camere, preț 1,38 
miliarde negxlabll. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zână ultracentrală, superamenajat CT, bloc 
de cărămidă ocupabil Imediat preț 3*000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• aamMecomandata, btoc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil Imediat preț 650 mii. lei. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

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 §i 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®informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0726/275877.

cuvÂNIW-

• etaj 2, decomandate, gresie, falanț* parchet 
laminat balcon închis, merită văzut st. 65 mp. 
Dorobanți. Preț 32.000 euro. Tel. 0741-120722, 
0724-169303. (Casa Betania)
• modHIcări Interioare, gresie, falanț* parchet 
laminat, balcon, contorizări, bine întreținut. 
Aleea Crișulul. Preț 650 mii. ROL 65.000 RON. Tel. 
0724-169303,0743-103622. (Casa Betania)
• zona BăkMcu, decomandate, 55 mp, et 2, 
vedere la stradă, parchet centrală termic* 
balcon, ocupabil imediat preț 990 mii. lei, tel. 
0723/251498,23280* (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, modificări, 
transformat în 3 camere, vedere în două părți, 
termopane peste tot. parchet stare bun* gre
sie, faianță balcon închis, contorizări, reparti
toare, box* se dă cu bucătăria mobilat* preț 
1250 mii. lei neg, tel. 0788/165703,232809. (Fiesta 
Nora)
• zona Bejan, decomandate, balcon, et, inter
mediar, faianță vedere în două părți, contorizări, 
preț 400 mii. lei, negxiabil, tel. 0745/302200, 
0723/25149* (Fiesta Nora)

.. ......................—

Liceul Teoretic 
„Treieri" Deve 

anunță că în perioada 16-31 

mai 2005 face înscrieri 
pentru clasa a V-a ■ 
intensiv engleză, anul 
școlar 2005-2006, zilnic, 
între orele 9-14, la secre
tariatul liceului.
Actele necesare pentru 
înscriere:

■ certificatul de naștere 
(copie legalizată)
- fișa medicală
- foaia matricolă pentru 
clasele MV (se va depune 
in țierioada 27-30 iunie)

Informații suplimentare, la 
secretariatul liceului - telefon 
220.975. (23129)

• mm Kogăkteanu, tn circuit et Intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 0254-234401,072770651* (Rubin's Home)
• etr. I* Eminescu, etaj Intermediar, balcon 
închis, amenajată 100%, totul nou, CT. Preț 785 
mil. lei. Tel. 072OM37889; 0720-348089. (Green 
Contact)
• MM Ateta, parter, amenajat faianță gresie, 
marmură bun șl ca spațiu comercial Preț 730 
mil lei, negxlabll. Tel. 072M37889; 0720-348089. 
(Green Contact)
• Mr. ) an , etaj * transformat hol ■ 
bucătărie, parchet falanț* gresie. Preț 780 mil. 
lei. Tel. 0720-437889; 0720-348089. (Green 
Contact)
• Date etaj Intermediar, falanț* gresie, 
Instalații noi, contorizări. Preț 585 milioane lei. 
Tel. 0720-437889; 0720-348088. (Green Contact)

• faianță bi bale și tn bucătărie, zugrăvit, 
apometre, zona Dacia. Preț 530 mil. Tel, 235019, 
(Casa de Vis)
• semitec, confortzări, gaz 2 focuri, balcon, 
complet mobilat, etaj intermediar, zona Aleea 
Armatei. Preț 750 mii. negxiabil. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)
• decomandata, parchet gresie, falanț* zugră
vit balcon închis, xupabll imediat zona Gojdu. 
Preț 800 mii. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• urgent zonă bun* dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)

parte a unei corporații Internaționale maaa-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare ' 

W « și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara șl Satu Mare

organizator abonamente
Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere

o seriozitate;
e abilități de comunicare.

Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
o mediu de lucru profesional și competitiv;
e salariu atractiv în fUnctie de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță 
Bârcea Mare selecționează candidați care urmează 

să participe la concursul de admitere în vederea ocupării a 20 de locuri curs 
de zi, bărbați, la Facultatea de Drept, specialitatea penitenciare din cadrul 

Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București.
Criterii pentru participarea candidați’ r la concursul de admitere: 

•să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris și vorbit;
• să fie de sex masculin;
• să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
• să aibă vârsta de până Ia 25 de ani împliniți în anul 2005;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• să fie declarați apți medical și psihologic (testarea psihologică va avea loc la un centru 
specializat);
• să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori- de judecată 
pentru săvârșirea de infracțiuni;
• să aibă înălțimea de minimum 1,70 m;

Candidați! vor depune la sediul unității de penitenciar sus-menționate următoarele documente:
• diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului cu examen de bacalaureat 
promovat (copie legalizată);
• copia actului de identitate (C.I./B.I.);
• copia certificatului de naștere;
• copia livretului militar;
• certificatul de cazier judiciar pentru candidat;
•2 fotografii color 3/4 cm.

Data limită de depunere a dosarelor: 31.05.2005.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranță 
Bârcea Mare, strada Sântuhalm, numărul 1 - Biroul Resurse Umane, zilnic, între orele 8-14.

loredana.ghejan%25c2%25aeinformmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• McomiMMț nni centrai mooincat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tel. 
228540,0722-566938,0721-268668. (Ag. Imob. Ella)
• decomandata, zona Emlnescu, etaj Interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 13 mid. 
lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
■ zona AL Neptun, parter, decomandate, 
amenalat, centrală termici parchet, 2 băi, boxă 
bucătărie modificați Preț 1350 mid. lei. Tel. 

' 0254/234401. (Rubin'S Home)
• zona Gojdu, etaj 2, semldecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel, 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona AL Armatei, etaj 3, semldecomandate, cu 
balcon, bine întreținut. Preț 800 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zona Pragmul et 2, amenajat, contorizări. 
Preț 13 mid. lei. Tel. 0254-234401. (Rubin's Home)
• zona Mlcaacu Nou, amenajat, contorizări. Preț 
1,6 mid. lei. Tel. 0254-234401,0727724551. (Rubin's 
Home)
• zona Ottuz, et 1, dec, boxă garaj. Preț 63.000 
euro neg. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)
• Sknoria, idtoacentnL parter, decomandate, 
bar, living, parchet faianță gresie, tavan fals, 
spoturi. Preț 135 mid. lei. Tel. 0720-437889; 0720- 
348089. (Green Contact)
• zona Emlnescu, semldecomandate, conto
rizări, preț 850 mii. lei. Tel. 0740013971,231212. 
(Garant Consulting)
• zona DooobaL decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
amenajări, CT, preț 40.000 euro. Tel. 0740013971, 
231212. (Garant Consulting)
• zona Patria, semldecomandate, amenajări, 
contorizări, preț 13 mid. lei. Tel. 0740013971, 
231212. (Garant Consulting)

• zona mgrasuM, cecomanaate, contonzai 
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 la tel. 219470. (Multiprima)
• greafe, faianță parchet balcon închis, gaz 2 
focuri, repartitoare, modificări Interioare, 
mobilat zona Titu Malorescu. Preț 940 mii. nego
ciabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• modfilcat, n ieste 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)
• decomandata, bucătărie mare, 2 băl, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mlhai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betanlă

• etaj ă decomandate, contorizări, parchet 2 
băi, 2 balcoane. Mărăsti. Preț 1,7 mid. ROL. 
170.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa 
Betania)
• decomandata, 2 băl, 2 balcoane, contorizări,

- parchet, bloc acoperit Decebal. Ultracentral. 
Preț 1350 mid. ROL 125.000 RON. Tel. 0742-005228, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj t zona Dunărea-gară 825 mil. negociabil. 

. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare
Hunedoara)
• eta| 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro ă modificat 550 mil. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabrici de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel,718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Mkro 3, 2 balcoane, etaj 2, 
convector, gresie, preț 725 mii. lei, negociabil.

, Tel. 747798,0742/872106,0742/902488 (Tina Terra
j Mia Hunedoara)

• Hunedoara, decomanrtata, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 miliarde 
lei, negociabil. Tel. 7477% 0742/872106, 
0742/902488 (Tina Terra Mia Hunedoara)
• Mkro 5, decomandate, amenajat, gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

Mkial Vltaazid, modificat din 4 camere, deco- 
.-fandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală preț 525 mii. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• ItanalvanfeL etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Tralan, amenajat, 2 balcoane închise, 
convector, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro ă etaj 2, semldecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, zona Union, etaj 3, centrală 
termică faianță 880 mii., negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

• Deva, zona Uzo Balcan, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 850 mii, negociabil sau schimb cu 
casă în Ghelar, plus diferență Tel. 0722/973568 
(Profil Expert Hunedoara)

• semUscomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică interfon, 900 mii, negociabil. Tel. 
0722/420338 (Profil Expert Hunedoara)

Cumpâr case vile (14)
Cumpăr ap. 3 camere (06) Cumpăr ap. 4 camere (08)

• In Deva, zonă bună poate să fie șl semideco
mandat, etaj Intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag, 
Evrika)
• zona împăiatul Tralan, cu garaj, Gojdu, Emi- 
nescu (poliția județ), piața centrală Plata se face 
urgent, tel. 0723/ 251498, 232809 (Fiesta Nora)

• In Dtvn, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (AgE.-riv»'Vând ap. 5 camere (09)

Vând ap. 4 camere (07) • 220 mp, 2 băl, garaj, gresie, faianță parchet, 
alte îmbunătățiri. Preț 40.000 euro neg. Relații la 
tel. 219470. (Multiprima)

• Deva, nd. Decebal, etaj Intermediar, decoman
date, amenajat superb, CT, termopane. Preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green 
Contact)
o ingent, 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 48000 euro neg. Tel. 0742-005228,0720- 
387898 (Casa Betania)
• zona Ion Creangă decomandate, et 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Usă lemn masiv, instalații electrice 
șl apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabll în 48 de ora, merită văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Emtatacu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et 1, CT, 2 băl, 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)
• zona BMcoaaa etal 3, st 110 mp, 2 băl, parchet 
contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254-234401. 
(Rubin's Home)
• zona Gojdu, etaj 2, semldecomandate, 
centrala termica parchet oucatan loainc 
faianță gresie, contorizări, uși de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere în spate. Preț 13 
miliarde lei. Telefon 0254/234401. (Rubin's Home)

• zona Emlneecu, decomandate, 3 balcoane, 2 
băl, parchet. Preț 45.000 euro, negociabil. Tțl. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona UhcutaL decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băl, contorizări, preț 15 mid. lei, 
neg. Tel. 235208, 0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă oontnlă I. Creangă superamenajat la 
cheie, et 2,2 băl, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)

• decomandata, modificat etaj intermediar, 2 
băl, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. imob. Ella)
• zona DorobanțL decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, hol central, et 1, centrală termică 
termopan, instalații sanitare noi, gresie, faianță 
st 98 mp, preț 44.000 euro, tel. 0726/710903. 
(Prima- Invest)
• zona împăratul Tralan, dea, hol central, 
balcon închis, contorizări, garaj sub bloc, preț 
negociabil, tel. 0740/210780. (Prima- invest)
• dea, st 95 mp, ultracentral, amenajat, gresie, 
faianță 2 balcoane închise, 2 băi, preț 1,6 mid, 
tel, 0740/126029. (Prima-Invest)
• zona bduL 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)
• decomandata, amenalat stil occidental, CI, 
zona Dorobanți. Tel. 0741-154401,227542. fGarant 
Consulting)
• decomandata, 2 băi, amenajări, CT, b-dul 
Decebal. Tel. 0741-154401, 227542. (Garant 
Consulting)
• LfaaduL contorizări, 2 băi, 2 balcoane, 2 boxe, 
lavabil, Interfon, preț 1,6 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• PecebaL contorizări, 2 băi, 2 balcoane, cu 
vedere în 2 părți, preț 1,5 mid. lei. Tel. 224298 
0788-361782. (Garant Consulting)
• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandata zona Parăng, etaj intermediar, 
îmbunătățiri. 650 mii., negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

Vând case, vile (13)

• regent caiă cu grădină Deva sau Simeria 
plata imediat, tel. 215212 (Prlma-invest)
• ta Dm sau împrejurimi, curte șl grădină Tel. 
211587,0745/253662 (Ag. Evrika)
• zona Ba-Deva-Simeria 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mg Ofer 300 mii. lei. Tel. 
0720437889; 0720-348089. (Green Contact)
• caiă nouă în Deva 3-4 camere, bucătărie, 
bale, gaz, acces auto, teren minim 500 mp. Ofer 
88000 euro. TeL 0720437889; 0720-348089. (Green 
Contact)
• zona Dm- Brad, aproape de șosea teren 
minim 4000 mp. Ofer 470 milioane lei. Tel. 0720- 
437889; 0720-348089. (Green Contact)

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 în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 
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Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

• oferim spre vânzare case în Deva șl împre
jurimi, în zone șl la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/2Ș3662. (Ag. Evrika)
• casă pel, 4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garai, parțial termopane, st 
1200 mp. Deva. Preț 100.000 euro neg Tel. 0742- 
005228 0720-387896 (Casa Betania)
• Deva 2 corpuri, 6 camere + 2 li vinguri, 2 bal
coane, garaj + pivniță mare, centrală termică st 
1400 mp., preț 77.000 euro. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Zăvoi, 2 camere, cetrală termică s.c,= 
90 mp, s.t.= 154 mg Preț 2 mid. neg. Relații la tel. 
219478 (Multiprima)
• zona ParângutaL 4 camere >+l, casă 
cărămidă costrucțle nouă etajul în curs de 
finisare, centrala termica acoperiș de țiglă Preț 
3 mid. neg. Relații la tel. 219478 (Multiprima)

• 3 camere în 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)
• Deva zona Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, bale, pivniță 
mare, parchet, CT, teren 600 mp. Preț 75.000 euro 
neg. Tel. 0720437889; 0720-348089. (Green 
Contact)

• vM nouă Deva P+l+M, 7 camere, 2 livlnguri, 
2 băl, 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)
• Skneria zonă centrală 3 camere mari, loc de 
baie, curte șl grădină Preț 135 mid. lei. Tel. 0720- 
437889; 0720-348089. (Green Contact)

• zona Ceangăi, 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)
• zona paze, bucătărie, bale, parchet gresie, 
faianță, teren 1000 mp, preț 3 miliarde lei, neg. 
TeL 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 23 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Ucoul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
bale, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/640728 (Mimason)
• zonă centrală, 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mg IS mid, 
tel. 0745/640728 (Mimason)
• zona Csangăț pentru demolat curta grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• in Dwa 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet construcție din cărămidă curte, 
grădină st 650 mp, preț 13 mid. lei. Tel. 0722- 
566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+l, Ivtog de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mg grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 98000 euro. Tel. 
228548 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Ct*», 6 camere. suprafoțăutlă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona central vechi, pretabilă depozit 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• trei camera, anexa canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Vând case la țară (17)
• caiă ta Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexa curte șl grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660168 (Evrika)
• 3 camera mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte șl grădină 2000 mg 1,7 
mid. lei, neg. 0745/253662,211587. (Evrika)
• la 10 km de Deva 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină, preț 
600 mil. lei, negociabil. Tel. 228548 0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• la 7 km de Deva 2 corpuri, unul format din; 
bale, hol, sufragerie, dormitOG al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mg fs 30 m, gard nou, preț 58000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (TemporiS)
• la 14 km de Deva ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004, 2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624 
(TemporiS)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bug tel. 0726/826624 (Temporis)
• CMă 4 camere, 2 corpuri, curte și grădină st 
1000 mg pomi fructiferi și vlță-de-vle, situată la 
10 km. de Deva Preț 30.000 euro neg. Tel. 0741- 
084668,0720-387896. (Casa Betania)
• regent, CMă modestă cu teren, în zona 
Brănlșca lila Șolmuș, Boholt, tel. 0721/815781. 
(Prima-invest)

• cată MMmmcA 3 camere, anexe, grădină 
zona Bobâlna preț 400 mil. lei, tel. 0742/290024 
(Prima-lnvest)
• Mmuș, coMtracpa 2004 din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, bale, CT pe gaz, 
fundație pt încă2 camere, grădină ST 1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei, negociabil. Tel. 0720437889; 
0720-348088 (Green Contact)
• la 5 km de Deva 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, bale cu boiler, parchet gresie, 
termopan, CT; al doilea corp: bucătărie, pivniță 
curte betonată, anexe, grădină ST 1700 mp, gaz 
la poartă Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 0720- 
437889; 0720-348089. (Green Contact)
• Crfetur, 2 camere, bucătărie, baie amenajată 
CT, apă canalizare, curte șl grădină aoo mp. Preț 
1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0720437889; 0720- 
348089. (Green Contact)
• la 30 km de Deva casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• zona Călea 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mit; negociabil. Tel. 713706,0745/354578. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• ta «xduilvttate 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)
• teren tatravlan, în Brad, ST 6300 mp, curent, 
apă canalizare, preț 5 euro/mp. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• ta Stawta, la DN7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• ta Dwa ST 2800 mp, FS 16 m, utilități: apă gaz, 
curent, canalizare, preț 14 euro/mp, negociabil. 
Telefoane 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• zona depozitelor, 6700 mp, front la două 
străzi, toate utilitățile. Preț 15 euro/mp neg. 
Relații latei. 219470. (Multiprima)

• Dwa Intravilan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț 15 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Sknarla 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)
• Skmria DN 66, intravilan, ST=3000 mp, FS=120 
m, utilități: apă curent gaz. Preț 6 euro/mp. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• sin Cozla Intravilan, livadă ST=800 mp, FS 
=12 m, curent electric, îngrădit. Preț 260 mii. ei 
neg.0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• zona ZăvoL st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624, (Temporis)
• tatravkan, central Deva, 1300 mp, fs 22 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent preț 30 
euro/mp, tel. 215212. (Prlma-invest)
• oterkn spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva șl împrejurimi, intravilane șl extrav
ilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• Intravlaa parcate cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp., în zonă rezidențială, toate facilități
le. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. neg. Tel. 
0740-914688,0724-169303,223400. (Casa Betania)

• scm 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 Betan ia)
• Intravilan, st 4000 mp. front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcela Teren situat 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 
0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• Prelungirea Vifcan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• la Intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă se vinde și parcelat, acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Ctacte, preț 11 euro/mp. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara)
• constnrcțte casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Vatea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)Cumpâr teren (22)

Alte imobile (27)
• vând termă 4 ha teren, 7 grajduri, magazii 
șopron. 5500 mid. lei. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• sa vinde fermă zootehnică teren aferent 5 Iu 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic
7 grajduri, platforme Detonata silozuri, la 15 tar 
de Hațeg, 55 mid. lei, 0745/640725. (Mimason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din cărei 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Pre 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenții 
Imobiliară Nr.l DevalChirii imobile (29)

Vând teren (21)
• ta axdMMtato parcele de teren Intravilan, 
Prelungirea Vulcan, priveliște deosebită supra
fețe cuprinse între 400-1000 mp, FS 245 m, cu
rent gaz etc., preț 20 euro/mp. Telefoane 
0745/411449, 0723/191901. (Agenția Imobiliară 
Nr.l Deva)
• Prahngkaa Vulcan, suprafață 600 mp, uti lități, 
FS mare, preț 25 euro/mp, negociabil. Telefon 
0788/497615. (Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
• kiexdmMtata 900 mp teren intravilan, la DN7, 
situat vizavi de Biserica Baptistă FS 145 m, toate 
utilitățile, acces DN7 și calea ferată preț 99.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/411449,0723/191901. 
(Agenția Imobiliară N r.l Deva)

• zoi» l nk-, 'a Șoimuș, Boholt, pentru 
construcție ’să 300-2000 mp, tel. 0721/815781. 
(Prlma-invest)

• urgent 8 ha teren, intravilan, la șosea Deva 
sau în împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement
Plata pe loc. Tei 211587. (Evrika)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere decoman 
date, mobilat, utilat, C.T., zona pieței. 250 euro 
Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• caut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat șl utilat, pentru persoane străina oferim 
300 euro/lună. Tel. 227479,0745/367893. (Garam 
Consulting)
• ofer spre 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 și utilat cu aragaz, frigider, tv. color, ma
șină de spălat automată Ion Creangă 250 euro/ 
lună 0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)
• casă 2 camere, centrală termică proprie, com
plet mobilată șl utilată cu aragaz, frigider, ma
șină de spălat. Zonă semlcentrală 250 euro/ 
lună 0741-102722,0724-169303. (Casa Betania)
• apartament 2 camere, complet mobilat 
modern șl utilat contorizări. Gojdu. Preț 130 
euro/lună Tel. 0741-120722,0720370753. (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 urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva Ofer plata anticipat In 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră șl un aparta
ment în Deva complet mobilate șl utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• spațiu comercial, zona plată parter, 22 mp, cu 
baie, amenajat occidental, 150 euro/lună nego
ciabil, tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• ofer pentru 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, neg. 
Tel. 23520% 0721/985258 (Rocan 3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere șl 
apartamente (ne)mobllațe. 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 48 mp, zona Teatru, amenalat, 1,7 mid. lei. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• spațiu comerdaL 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tel. 
710129,0740/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)Schimburi imobile (30)Vând spații comerciale (25)

• două spață în zonă centrală modem amena
jata 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• hală producția Deva 220 mp, cu platformă 
betonată de 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro negociabil, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

• schimb apartament 2 camere, et 1, zona Zam- 
firescu, semldecomandate, 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. Crlșulul, su
peramenajat cu similar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferență Preț negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587.(Evrika)

SC ALPINA SA 1K
SOCIETATE COMERCIALA. PRODUCĂTOR DE ÎNCĂLȚĂMINTE 7
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cauți colaboratori pentru confecționat fețe încălță
minte - capacitate minimă zilnică 200 perechi - șl 
colaboratori pentru realizare produs finit (croit, 
cusut, tălpult) - capacitate minimă zilnică 500 - 
1.000 perechi.

Relații șl oferte la tel. 0265-511-802, 
0265-511-803, fax 0265-511-425. □16832)

SC Sarmlsmob SA Deva
angajează de urgență, cu contract de muncă pe perioadă nede

terminată, persoană pentru efectuarea activității de aprovizionare 
tehnlco-materială, gestiune magazii materiale sl contabilitate 
primară, cu domiciliul stabil în Deva.

Cunoașterea limbii italiene constituie un avantaj.
Depunere Curriculum Vitae, detaliat, pentru selectarea ofertelor și 

programare pentru interviu, la sediul societății, în Deva, str. Dr. 
Victor Șuiaga, nr. 2.

Relații suplimentare la tel. 227.886.
(22997)
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• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim:
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare dc lângă 
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamllrescu B dul Decebal
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sâmbătă, 14 mai 2005 crom

• Beatificare. Papa Benedict al XVI-lea a a- nunțat vineri demararea procesului de beatificare a predecesorului său, loan Paul al ll-lea.

M
* Film nou. Steven Spielberg (foto) va începe în iulie, în Ungaria, turnarea unui film despre evenimentele sângeroase care au marcat Jocurile Olimpice, Munchen 1972.

Dă în judecată 
ziarele

- V»

Monaco (MF) - Avocatul lui Albert de Monaco a anunțat că două ziare și o revistă vor fi date în judecată pentru încălcarea intimității, din cauza unor articole privind presupusa existență a u- nui fiu secret al prințului.Prințul va da în judecată ziarul britanic „Daily Mail”, cotidianul german „Bunte” și săptămânalul francez „Paris Match”, a precizat avocatul.într-un interviu publicat de „Paris Match” pe 4 mai și ilustrat cu fotografii ale .prințului ținând în brațe un copil, o fostă însoțitoare de zbor originară din Togo, Ni cole Coste, a-descris legătura sa cu prințul Albert. Ea susține că în2003 prințul a efectuatun test de a semnat în fața notarilor un act de recunoaștere a băiețelului ei Alexandre

Madonna (Foto: epa)
Mai bine 
Kabbalah
Paris (MF) - Cântă
reața Madonna a 
fost invitată să facă 
parte din juriul Festi
valului de la Cannes, 
dar a refuzat pentru 
că nu a vrut să 
piardă reuniunile 
sectei Kabbalah de la 
Londra. Potrivit Daily 
Mail, directorul artis
tic al festivalului de 
film, Thierry Fremaux, 
a declarat: „l-am pro
pus să facă parte din 
juriu, dar a refuzat 
din motive legate de 
religie. Regretăm 
acest lucru, deoarece 
cunoștințele ei sunt 
valoroase". Potrivit 
unor surse, cântă
reața ar fi trebuit să 
prezinte la festival un 
documentar despre 
ultimul ei turneu, dar 
acesta nu a fost 
finalizat la timp.

nik din Ucraina are 2,53, m și este cel mai înalt om din lume. La partofi poartă numărul 64.
(Foto: EPA)
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Caz de sinucidere 
colectivă

Tokyo (MF) Poliția niponă a descoperit joi, în vestul Japoniei, corpurile neînsuflețite a cinci persoane, care au murit prin intoxicare cu mo- noxid de carbon, în interiorul unei mașini, autoritățile afirmând că este probabil un nou caz de sinucidere colectivă.Corpurile neînsuflețite a trei femei și a doi bărbați au fost descoperite în mașina ale cărei portiere și geamuri erau sigilate pe interior. Poliția a descoperit urme de monoxid de carbon ars în vehiculul parcat în orașul Suizawa.Acest incident intervine după o serie de sinucideri prin intoxicare cu monoxid comise de persoane care nu se cunoșteau, dar care se strânseseră pentru a muri împreună. în general, aceste persoane s-au cunoscut pe Internet.
El la Athos, ea în croazieră
■ Cuplul regal e aștep
tat să revină la Clarence 
House la sfârșitul acestei 
săptămâni.Londra (MF) - Camilla, noua soție a prințului moștenitor al coroanei britanice, se află într-o croazieră, în timp ce Charles, care a părăsit România joi, petrece câteva zile pe Muntele Athos, urmând să i se alăture ducesei, scrie Daily Telegraph.Ducesa se află pe iahtul omului de afaceri Spiros Latsis, prieten al familiei, urmând ca după câteva zile de izolare să i se alăture și prințul Charles. El va fi transportat cu o ambarcațiune pâ

nă în larg, deoarece vasele cu femei la bord nu au voie să se apropie cu mai mult de jumătate de kilometru de Muntele Athos.Potrivit AFP, Charles a sosit joi seară la bordul unui zbor special pe aeroportul Ka- vala din nord-estul Greciei, apoi a plecat cu un iaht spre micul port al mănăstirii Vato- pedi, fondată în secolul al zecelea, unde merge în pelerinaj în fiecare an în această perioadă, de la începutului anilor '90.Un purtător de cuvânt al comunității de pe Muntele Athos a declarat că prințul își va petrece timpul „pictând și discutând probleme filozofice cu starețul, ca de obicei”.

. Premieră. Jacob (6 ani) se uită curios | la personajul Darth Vader, cu ocazia premi

Deneuve premiată la Cannes

erei „Star Wars Episode III: Revenge of the Sith”, joi, la Washington. (Foto: epa)

Superstițiile britanicilor
Londra (MF) - Peste o treime dintre britanici sunt atât de superstițioși, încât refuză să se mute în casă nouă în zilele de vineri 13. Sondajul desfășurat pe 1.984 persoane în aprilie și mai a demonstrat că teama de cifra 13 afectează și adresele care conțin numărul. 26% dintre respondenți nu ar vrea să locuiască la numărul 13. Jumătate din cei chestionați nu ar cumpăra o proprietate care dă spre un cimitir, 47% ar refuza să locuiască într-o casă bântuită și 39% ar fî descurajați dacă ar afla că în casa unde vor să se mute a murit cineva.

■ Actrița Catherine De
neuve a primit joi un 
Palme d'Or onorific pen
tru interpretare.

Cannes (MF) - Un Palme d'Or onorific pentru interpretare a fost decernat joi după amiază actriței Catherine Deneuve de către președintele Festivalului de la Cannes, Gilles Jacob, care vede în ea „o Katharine Hepburn a Franței”.Cu această distincție onorifică, Gilles Jacob a recunoscut că dorește șă repare o nedreptate: deși a jucat în mai multe filme selectate în competiția oficială la Cannes, de-a lungul anilor, Deneuve nu a obținut niciodată un premiu de interpretare la acest festival. „Vă înmânez acest premiu pentru

Deneuve, „o Katharine Hepburn a Franței" (Foto: epa)interpretare pe care unele jurii lovite de miopie au crezut necesar să îl risipească în alte părți”, a spus Gilles Jacob a- dresându-se actriței. „Nu sunteți doar frumoasă, cu acest
miracol permanent al unei fotogenii care a inspirat atâția regizori. Sunteți o actriță excelentă, capabilă să joace păstrându-și în același timp o imuabilă discreție”, a mai spus

președintele festivalului, adăugând că „actrițele de legendă nu sunt toate americane”.
Azi, la Cannes„Cache”, cel mai recent film al austriacului Michael Haneke, cu actorii francezi Daniel Auteuil și Juliette Binoche, și filmul polițist „Election” al lui Johnnie To, sunt cele două filme ce vor fi pre zentate în cadrul competiției, astăzi, la Festivalul de la Cannes.în afara competiției, azi vor fi prezentate „Kiss kiss, bang bang”, filmul de debut al americanului Shane Black, cu Val Kilmer și Robert Downey Jr., și documentarul britanic „The power of nightmares” al lui Adam Curtis.

Nu i-a spus că era impotent

Dodo se relaxează după-amiază ascultând un album cu Dire Straits. (Foto: fan)

■ Curtea de Casație l-a 
condamnat pe un italian 
să plătească o compen
sație viitoarei soții.

Roma (MF) - Un italian care i-a ascuns viitoarei sale soții faptul că este impotent a fost condamnat de Curtea de Casație să îi plătească acesteia o compensație, a scris joi presa italiană.

Cristina S. și Stefano B. s-au căsătorit fără a avea înainte raporturi sexuale, iar în noaptea nunții, femeia a descoperit că soțul ei suferea de o malformație sexuală despre care nu îi spusese nimic.Curtea Supremă a apreciat că soțul a comis „o încălcare a libertății și demnității personale a soției, în ce privește așteptarea sa de a avea o viață sexuală armonioasă și a-

supra planurilor sale de maternitate”. Cristina a obținut rapid divorțul și anularea căsătoriei, în condițiile în care mariajul nu fusese consumat. însă tânăra a cerut și acordarea unei compensații pentru suferința provocată „din cauza refuzului lui Stefano de a urma un tratament după căsătorie, pentru că nu dorea ca problema sa să mai fie cunoscută de cineva”.

Bangkok cu candidatele concursului din acest an, care va avea loc pe 31 mai. (Foto: EPA)


