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Cerul va fi variabil. Interlop cu rău de
seara ■ Agentul de poliție 

Sorin Precup susține că 
are nevoie de operație 
și nu suportă detenția.

Deva (T.S.) - Din lipsă de procedură, procesul intentat grupării criminale conduse de Spumă și Bibanu a fost amâ

nat pentru data de 30 mai. Spre dezamăgirea avocaților apărării care susțin că tergiversarea procesului este nejustificată. în plus, aceștia susțin că, până la această dată, nici unul dintre cei a- flați în boxa acuzării nu a fost audiat de judecători. Potrivit lui Cornel Mihăescu, avocatul

agentului de poliție Sorin Precup, procesul a fost amânat deoarece clientul acestuia și inculpatul Nițu Bogdan nu s- au aflat în sala de judecată.„Clientul meu a cerut să fie eliberat deoarece suferă de o afecțiune a coloanei și nu suportă regimul de detenție, în plus, operația la care aces

ta trebuie să fie supus nu se poate realiza în spitalele existente în țară. De aceea se află internat la Institutul Mina Minovici din București unde i se fac analize pentru a se determina dacă boala acestuia poate fi tratată în regim de penitenciar”, susține Cornel Mihăescu.

Un scurtcircuit la instalația electrică a provocat ieri un incendiu pe strada Mihai Eminescu din Deva. Pagubele au fost estimate la 15 milioane de lei. Incendiul a fost lichidat în cinci minute de către pompieri.
(Foto: Traian Mânu)

- ................ .... ... ..... ........ ——---

Telefon pentru hărțuiți
Deva (C.P.) - Discriminarea la locul de muncă are un nou dușman: Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse. Există și un număr de telefon pentru reclamații: 021.212.20.44. Reclamația va fi transmisă la inspectoratul teritorial de muncă și, în urma unei anchete, hărțuitorul se poate alege cu o amendă între 15 și 150 de milioane de lei. „O persoană din cadrul ITM Hunedoara va urma săptămâna viitoare un curs de instruire și se va ocupa de această problematică”, a declarat Dorel Raț, directorul instituției.

Vizită la nivel înalt
Deva (V.N.) - Ieri după-amiază, Mănăstirea Franciscană din municipiul Deva a avut înalți oaspeți. Ea a fost vizitată de Dalma Mâdl, soția președintelui Ungariei, Ferenc Mâdl.Doamna Mâdl se află în- tr-o vizită particulară în România și se întorcea din județul Bacău, unde a acordat ajutoare. De fapt, soția președintelui țării vecine a venit la Fundația „Sfântul Francisc”, fundație pe care a vizitat-o și în anul 2003.Dalma Mâdl

La sfârșitul săptămânii trecute, în Parcul Cetății din Deva s-au derulat activități dedicate tineretului, organizate de Asociația „Coriolan” Deva. Printre acestea s-au înscris și desenele pe asfalt, la care copiii au participat în cadrul unui concurs. (S.B.) 
(Foto: Traian Mânu)

Apel la stocul de calamitățiliciâ Toma de la SpitalulHunedoara, „problema noastră acută este bugetul mic alocat de Casă pentru medicamente”. „Tevatura cu distri-
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■ Greva distribuitorilor 
de medicamente obligă 
spitalele la folosirea 
stocului strategic.

Hunedoara (I.J.) - Chiar dacă majoritatea farmaciilor de spital au rezerve de medicamente pentru pacienți, unele sunt nevoite să apeleze la stocul de urgență. „Deocamda

tă trăim din rezerve care ne mai ajung câteva zile. Medicamentele de mare necesitate însă s-au terminat și suntem obligați să apelăm la stocurile de care ne apropiem numai în situații de calamități”, declară Floare Jian, farmacist diriginte la Spitalul Vulcan.Alte farmacii nu sunt deranjate de lipsa medicamentelor pentru că, spune farm. Fe-
buitorii ne face rău pentru că pacienții vor intra în panică și ori vin la spital în ultimul stadiu, ori ne bombardează pentru nimica toată”, precizează Sidonia Faibiș, directorul Spitalului Petroșani.

Conflict mocnit
Deva (I.J.) - întâlnirea de astăzi va decide dacă Sindicatul energeticieni- lor Hunedoara va declanșa conflictul de muncă, declară Adolf Mureșan, lider sindical Hunedoara, în caz de nesoluționare a revendicărilor, sindicaliștii vor picheta joi și vineri MEI și Electrica.

Scandal la UPU Petroșani

*soiidtâri

Tot mai puține cereri de brevet de Invenție 
Numărul de cereri de brevet de invenții depuse de români 
la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în primele trei luni 
ale acestui an este cel mai scăzut față de toate perioadele 
similare din ultima jumătate de deceniu.
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■ Scandalul creat la 
UPU Petroșani a lăsat 
fără cuvinte și pacienta 
și medicul de gardă.

Petroșani (I.J.) - Lăsată în așteptare mai multe ore după ce venise la secția UPU Petroșani, Ana Marin a leșinat fără a fi băgată în seamă de medicul de gardă. Pacienta a prezentat interes doar în momentul în care copiii acesteia au început să filmeze cu telefonul mobil indolența medicilor. Pacienta a leșinat, spun copiii 
duna a 5nii7af Hn.

reri mari în zona pieptului, acolo unde fusese operată de cancer. „Este regretabil incidentul și am declanșat deja o anchetă internă, dar consider că vina noastră este minimă. Pacienta a mai fost consultată de doi medici care au precizat faptul că starea Anei Marin se poate datora fie metastazelor, fie alcoolului consumat”, precizează Sidonia Faibiș, director Spital Petroșani.Cert este că nici copiii pacientei n-au stat cu mâinile în sân și au agresat fizic medicul de gardă din urgență, dr. TlaoriQ Cînlnfon
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• Ziariști uciși. Doi corespondenți irakieni 
ai unui post de televiziune din Kuwait, Rai- 
TV, au fost uciși împreună cu șoferul lor, 
duminică, la sud de Bagdad. Pe o șosea, au 
fost interceptați de zece persoane înarmate, 
aflate în două mașini.

• Ver ficari Administrația americană verifi
că informația potrivit căreia extremistul ior
danian Abu Mussab al-Zarqawi ar fi fost ră
nit săptămâna trecută, în Irak. Un doctor a 
afirmat că i-a oferit îngrijiri medicale lui Zar
qawi, acesta sângerând abundent.

Circa 600 de morți la Andijan

Reiau 
negocierileChișinău (MF) - O nouă rundă de negocieri în legătură cu conflictul transnistrean urma să se organizeze ieri, la inițiativa mediatorilor, la Vinnita, în Ucraina.
Newsweek 
prezintă scuzeWashington (MF) - Revista Newsweek a prezentat scuze pentru informațiile furnizate în articolul referitor la presupusele acte de profanare a Coranului de către militarii americani de la Guantanamo. „Regretăm dacă am înțeles greșit o parte a informațiilor și suntem alături de victimele violențelor și de militarii americani prinși în vârtejul lor”, potrivit Newsweek. Numeroase manifestații au fost organizate în lumea musulmană după ce revista a publicat informații potrivit cărora militari americani de la Guantanamo ar fi profanat Coranul.

Muftiul Australiei
(Foto EPA)

Ultima
tum 
prelungit 
Bagdad (MF) - Muf
tiul Australiei, șeicul 
Taj Eldin al Hilali, a 
declarat că ultimatu
mul acordat de răpi
torii cetățeanului aus
tralian Douglas 
Wood, luat ostatic în 
Irak, a fost prelungit 
pe o perioadă nede
terminată. Hilali, care 
a sosit săptămâna 
trecută în Irak pentru 
a încerca să obțină 
eliberarea lui Wood, 
s-a întâlnit cu mem
bri ai autorității religi
oase sunnite și cu alți 
responsabili politici și 
tribali. Răpirea lui 
Douglas Wood, în 
vârstă de 63 de ani, 
a fost anunțată la 1 
mai, când postul de 
televiziune Al Jazeera 
a difuzat o înregistra
re video în care osta
ticul cerea ajutor.

Sentință amânatăMoscova (MF) - Pronunțarea sentinței în cazul Mihail Hodorkovski, fondatorul și patronul grupului petrolier Iukos, a fost amânată până azi, a anunțat judecătoarea Irina Kolesnikova, citată de AFP.Sentința va fl pronunțată astăzi, de dimineață, a declarat judecătoarea, fără a oferi detalii suplimentare.Conform hotărârii judecătorești a cărei lectură a început ieri, „este deja clar că acuzații au fost găsiți vinovați pentru patru capete de acuzare din 11”, a apreciat avocatul Iuri Șmidt.

George W. Bush, a ținut duminică un discurs în fața Cagftoliului, cu ocazia comemorării polițiștilor uciși în exercițiul funcțiunii în decursul anului 2004. (Foto; epa)
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$ Autoritățile încearcă 
să blocheze informațiile, 
încă neexistând un bi
lanț exact al victimelor.Namangan (MF) - Cel puțin 600 de persoane au fost ucise în timpul operațiunilor militare lansate în urma revoltei din orașul uzbec Andijan.Circa 500 de cadavre au fost depuse într-una dintre școlile din oraș, a declarat responsabilul organizației neguvernamentale locale Animokur, Gulbahor Turdiyeva.Alte 100 de corpuri neînsuflețite se aflau într-un colegiu de construcții, a adăugat ea.în timpul revoltei care a început vineri, rebelii au atacat

garnizoană și o închisoare de maximă securitate, de unde au eliberat sute de deținuți.Revolta a fost declanșată în special în semn de protest față de procesul a 23 de persoane acuzate de activități isla- miste extremiste, manifestan- ții cerând eliberarea lor.
Justifică reprimareaSâmbătă, președintele Islam Karimov a dezmințit că ar fi odonat deschiderea focului asupra manifestanților, dar a considerat justificată reprimarea sângeroasă a protestului, care, în opinia sa, a fost condus de islamiștii din partidul interzis Hizbi Tahrir.Deocamdată nu există nici un bilanț precis al victimelor. Autoritățile kighize au deschis o tabără de refugiați la frontiera 

cu Uzbekistanul, după ce sute de oameni au fugit din cauza repre
siunilor armate de la Andijan. (Foto: EPA)

După Irak, Rice a sosit în Qatar
W:în Irak, secretarul 
american de Stat și-a 
exprimat sprijinul pentru 
Guvernul lui al-Jaafari.

nul necondiționat pentru Guvernul lui Ibrahim al-Jaafari, care a depus jurământul la 3 mai, într-o țară în care violențele s-au întețit.Doha (MF) - Secretarul a- merican de Stat, Condoleezza Rice, a sosit, duminică seara, în Qatar, după o vizită-surpri- ză de mai puțin de 24 de ore efectuată în Irak.Vizita lui Rice a fost păstrată secretă până în ultimul moment. De asemenea, nu se știe cât timp va sta în Qatar.După ce a sosit, duminică dimineața, la Erbil, localitate aflată la 350 de kilometri nord de Bagdad, Rice s-a dus la Sa- laheddin, unde s-a întâlnit cu liderul kurd Masud Barzani.Secretarul american de Stat și-a exprimat, în Irak, spriji

Am încredere în 
capacitatea de 
guvernare & lider- 
Hor irakieni și în 
angajamentul lor 
de a-și servi 
poporul
Condoleezza Rice..........................................................Primul responsabil american cu rang înalt care vine în Irak de la constituirea, zilele trecute, a noului Cabinet irakian, Rice și-a exprimat sprijinul necondiționat pentru șii- tul Ibrahim al-Jaafari.Rice a cerut răbdare pentru

a rezolva problemele care frământă țara, la doi ani de la căderea regimului Hussein.
Pro sunnițiSecretarul american de Stat și-a exprimat, în schimb, îngrijorarea față de slaba reprezentare a minorității sunnite în comisia parlamentară ce va avea ca misiune redactarea Constituției. în această instanță cu 55 de membri, majoritatea șiiți, nu figurează decât doi sunniți.Cotidianul The New York Times, care citează surse oficiale americane, afirmă că liderii sunniți ai insurecției armate împotriva ocupației străine a Irakului ar fi dispuși să depună armele, dacă li se va acorda un rol în procesul politic din țară.

Participanții la summit-ul Consiliului Europei de la Varșovia (Foto epa)

Băsescu la summit-ul Consiliului EuropeiBucurești (MF) - Președintele Traian Băsescu a plecat, ieri, la Varșovia, pentru a participa la lucrările din prima zi a summit-ului Consiliului Europei. Șeful statului a declarat, înaintea plecării, la Aeroportul Henri Coandă, că la reuniunea Consiliului Europei va avea o intervenție referitoare la reîntregirea Euro

pei și la necesitatea accelerării acestui proces, pentru ca urmările celui de-al doilea război mondial să fie estompate.La Varșovia, Traian Băsescu va avea convorbiri bilaterale cu secretarul general al Consiliului Europei și cu președintele Poloniei. Băsescu a precizat că în a doua zi a summit-ului România va fi

reprezentată de delegația Ministerului de Externe.Președintele a menționat și că participanții la summit vor adopta trei convenții: una referitoare la prevenirea terorismului, a doua privind combaterea traficului de ființe u- mane, iar cealaltă vizând prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului.
Atentat terorist în CorsicaAjaccio (MF) - Cel puțin patru persoane au fost spitalizate după un atentat care a vizat, duminică seară, o anexă a Tribunalului de mare instanță din Ajaccio, în Corsica. Atentatul a vizat un stoc de materiale prefabricate care urmau să

adăpostească provizoriu birouri ale Tribunalului de mare instanță pe timpul efectuării unor lucrări de renovare în clădirea principală. Prefabricatele, situate în apropierea Tribunalului de mare instanță, nu fuseseră instalate încă.
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Senatul SUA, 
acuzatLondra (MF) - Deputatul britanic George Galloway a acuzat Senatul american de o „diversiune uriașă”, după ce a fost acuzat de Congres că a obținut beneficii de la fostul regim irakian, în cadrul programului petrol contra hrană, relatează AFP.„îi voi acuza de implicare într-o diversiune u- riașă, pentru a deturna atenția de la realele probleme din Irak”, a declarat deputatul britanic, pe aeroportul Heathrow, în timp ce se pregătea să se îmbarce pentru cursa către Washington.
Contraatacă„Problemele reale ale Irakului sunt furtul bogățiilor de către Statele Unite și societățile americane, în valoare de miliarde de dolari, moartea a mai mult de 100.000 de irakieni, distrugerea țării, deschiderea porților pentru extremismul islamic”, a spus Galloway.Deputatul britanic a fost acuzat săptămîna trecută în raportul unei subcomisii senatoriale americane că a obținut beneficii prin programul ONU Petrol contra hrană.

George Galloway
(Foto: EPA)

Mai multe atacuri în IrakBaaquba (MF) - Mai multe' atacuri comise împotriva forțelor irakiene, ieri, la nord de Bagdad și în capitală, s-au soldat cu moartea a 12 irakieni, printre care patru militari și șase rebeli, potrivit unor surse din serviciile de securitate, citate de AFP.Patru militari au fost uciși și alți patru răniți în două a-

tacuri comise în regiunea Baaquba, la nord de Bagdad, potrivit unei surse militare.La Bagdad, doi civili au fost uciși și alte patru persoane - doi militari și doi civili - au fost rănite în explozia unei bombe, produsă la trecerea unui convoi al forțelor irakiene, a declarat o sursă din serviciile de securitate.
Director: Cornel Poenar
Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, Daniel I. lancu, 
Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiu Straia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta, luliana Tarța
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinul
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• Trafic deviat, până în 15.11.2005 se în
chide circulația rutieră pe DN 66 km 114 — 
125: Tg. Jiu - Petroșani, marți și joi, între 
orele 10.00 - 18.00. Traficul rutier se desfă
șoară deviat, în ambele sensuri, pe rutele: 
Tg.Jiu - Sibiu - Hațeg - Petroșani; Tg. Jiu - 
Caransebeș - Hațeg - Petroșani; Tg.Jiu - Fi- 
liași - Caransebeș - Hațeg - Petroșani. (S.B.)

• Manifestări reunite. Simpozionul științific 
„Inițiative muzeografice transilvănene în sec. 
XIX - XX" va avea loc mâine (ora 10.00), la 
Casa Armatei Deva și va fi urmat de 
vernisajul expoziției „Simfonia din adâncuri" 
(ora 13.00), ce se va derula la clădirea 
muzeului devean „Magna Curia". (S.B.)

S-a întors din China
■ Primarul Devei a 
revenit în municipiul pe 
care îl conduce, după o 
vacanță la Yan Cheng.
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.roDeva - Mircia Muntean s-a întors la sfârșitul săptămânii trecute din vizita pe care a efectuat-o în regiunea Shanghai, una dintre zonele cele mai industrializate ale Chinei. Potrivit primarului municipiului Deva, în ultima perioadă în regiunea respectivă s-au dezvoltat extrem de mult construcțiile de drumuri, în special autostrăzi, „de o calitate ireproșabilă, nu

Cor Petru

Ce droguri iau elevii?în urma articolului publicat în ziarul dumneavoastră, din 6 mai 2005, cu titlul „Un liceu - 300 de drogați”, conducerea liceului „Grigore Moisil” dorește să aducă câteva precizări. La Simpozionul cu tema „Mesajul meu antidrog” care s-a desfășurat în școala noastră, în 5 mai 2005, s-a prezentat și rezultatul unui sondaj care s-a efectuat în rândulelevilor din școala noastră, asupra consumului de droguri. în urma sondajului a rezultat că doar 3 elevi au avut intenția să încerce să se drogheze și nu 300.
Precizări necesareNu putem însă nega faptul că, unii elevi au declarat că folosesc, zilnic sau ocazional, cu familia sau prietenii, cafea, țigări sau chiar băuturi alcoolice, nefiind însă socotite droguri periculoase. Am dorit să facem aceste precizări, pentru ca un articol de ziar să nu prejudicieze imaginea liceului nostru, liceu recunoscut pentru climatul de muncă și disciplină. Rezultatele obținute de noi fac ca mulți elevi să opteze pentru diferitele specializări pe care le oferă Gr. Șc. „Grigore Moisil”. Director, Petru Cor

Ofertă pentru 
preșcolariBrad (R.I.) - Grupei pregătitoare de la Grădinița P.P. „Floare de Colț” din Brad i-a fost prezentată oferta educațională de la Șc. Gen. „Horea, Cloșca și Crișan” din localitate. „Oferta pentru viitorii „boboci”, pentru anul 2005 - 2006, este privită cu interes de copii și de părinți. Activitățile comune, care includ și alte parteneriate între instituțiile noastre, sunt deja de tradiție”, spune educatoarea Florica Cazan.
Vrăjeală de vrăjitoare cu "har"

începe asfaltarea!Deva (T.S.) - Florin Oancea, viceprimarul Devei, este hotărât ca începând din această săptămână să plombeze străzile din cartierul Gojdu. „Consider că străzile respective se află într-o stare jalnică. De aceea am j hotărât să alocăm aproximativ șase miliarde de lei pentru plombarea acestora. Va fi o operație în urma căreia pe străzile respective se va circula în condiții de siguranță. Și asta deoarece, la ora actuală, șoferii sunt obligați să facă un adevărat slalom printre gropile din carosabil”, susține Oancea.

■ Naivitatea hunedore- 
nilor rămâne cea mai 
rentabilă afacere pen
tru vrăjitoare.
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.roDeva - Oricât de neverosimil ar părea, avalanșa de anunțuri în care „fiicele” renumitelor vrăjitoare Omida sau Argentina își oferă serviciile. pentru a rezolva problemele hunedorenilor atrag o mulțime de mușterii. Majoritatea sunt persoane

Străzile cartierului Gojdu brăzdate de gropi

Sinucigaș din dragosteHunedoara (M.T.) - Un tânăr și-a pierdut viața sub roțile trenului, la Ribița, iar la Lupeni, un bărbat a vrut să se arunce în gol de la etajul zece al blocului, unde locuia împreună cu soția și copilul său. Cauzele acestor manifestări au fost, în ambele cazuri, gelozia și certurile. Florin M., de 23 de ani, din Brad, locuia în satul Mesteacăn împreună cu concubina sa. Nemulțumit că prietena lui nu îi gătea niciodată, a bătut-o. După acest 
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pui de carne Broiler Ross 308;
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Relații la tel. 0254 - 219971. 0723 - 627031.

chinezisme”, dar și produse ale unor firme de marcă ce și- au deschis filiale în China.
La toamnă vin chinezii„Reprezentanții părții chineze s-au arătat interesați de dezvoltarea unor schimburi economice cu zona Devei, primele contacte concrete în acest sens urmând să aibă loc în luna septembrie a acestui an. îi interesează mai ales achiziționarea unor depozite mari, de unde să-și poată plasa pe piața românească produsele. Sunt însă con- știenți că, odată cu intrarea noastră în UE, legislația europeană va fi mult mai aspră în ceea ce privește aceste schimburi comerciale”, ne-
Risc de electrocutareBăcia (C.P.) - Câțiva stâlpi de înaltă tensiune din Băcia riscă să se prăbușească în pârâul din apropiere din cauza erodării malului pe care sunt amplasați. Situația a fost sesizată de un localnic, iar primăria a informat Electrica Deva. „în urma analizării situației din teren, se are în vedere realizarea unui proiect de deviere a rețelei electrice din zonă. Până la realizarea acestui

convinse că numai „știința” unei vrăjitoare le va rezolva situ-ația grea în care se află. CUVÂNTUL LIBER a contactat o astfel de „vrăjitoare” pentru a afla capacitatea acesteia de a rezolva astfel de probleme.
Rezolvă oriceîncă de la început afli că vrăjitoarea este înzestrată cu har divin și că rezolvă orice problemă. începând de la probleme cu nevasta și terminând cu probleme de afaceri. Dacă întrebi ceva legat de trecutul sau viitorul tău 
incident fata l-a părăsit, iar tânărul nu a acceptat acest lucru și s-a aruncat în fața trenului, în stația CFR Ribița. 
Tentativă de suicidLa Lupeni, un bărbat de 40 de ani a încercat să se arunce în gol de la terasa aprtamen- tului său, de la etajul zece. Cristinel Avădanei știa că soția sa, de 35 de ani, studentă la facultate în anul patru, îl înșală și a vrut să-și ia viața. în urma negocierilor purtate, polițiștii au reușit să- 1 convingă să coboare. 

a declarat Muntean. El a mai precizat că în aproximativ cinci ani firmele chineze pot deveni atât de puternice încât să-și permită să investească în alte țări.
Gimnastele solicitateAlte probleme discutate pe timpul vizitei au avut în vedere și posibilitatea organizării unor schimburi în domeniul învățământului, astfel încât elevii din Yan Cheng să poată învăța la Deva, iar liceeni deveni să poată urma cursuri în orașul chinez. „în plus, la Yan Cheng se construiește cea mai mare bază sportivă din China, iar ei doresc ca la inaugurarea, prevăzută a avea loc peste doi 
proiect, situația va fi monitorizată și se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea oricăror incidente”, declară Florin Mârza, directorul Electrica.

Ploile au afectat rețelele

încep bâlbâielile. Interesant este că „vrăjitoarea” atacă subiectul rudelor și prietenilor cu dezinvoltură. Folosește nume foarte comune, ca de exemplu Ion sau Maria și te întreabă dacă nu ai rude cu acest nume.în cazul în care te-a „nimerit” ești o victimă sigură. Dacă nu, nici o problemă. Se trece direct la subiect.
Banii se plătesc treptatPrima ședință costă puțin, între 100 și 200 de mii de lei. Aici „vrăjitoarea” intră în

• 1 lume e tema concursului de desen/pictură.• Pot participa toți copiii din județ.• Lucrările vor fi expuse.• Cele mai bune desene vor fi publicate în ziar.• Data până la care trebuie trimise desenele e 22 mai a.c.• Pe plic și pe dosul

Primarul Devei s-a întors din 
vizita efectuată în Chinaani, să participe și lotul național de gimnastică al României”, a spus Muntean.
Lei noi la ATMDeva (C.P.) - Posesorii de cârduri vor putea ridica de la bancomate lei noi după 1 iulie. Inițial, acestea vor elibera, la alegere, sumele solicitate atât în moneda nouă cât și în cea veche. Alimentarea ATM-urilor cu lei noi se va realiza treptat pe măsura adaptării softului informatic la noile bancnote. De menționat că 30 iunie și 1 iulie vor fi zile în care băncile nu vor lucra, ultimele plăți pentru luna iunie putând fi efectuate în data de 29 iunie.

contact direct cu problema ta. De banii pe care îi plătești primești diferite ierburi cu proprietăți divine. Apoi, ești obligat să te prezinți din nou la control. Cu podoabe din aur sau argint, cu animale ce urmează să fie sacrificate (de regulă găini negre), și bineînțeles cu... bani.în funcție de naivitatea ta, o vrăjitoare poate să te ușureze de câteva milioane bune. Rezultatul: o mulțumire interioară că lucrurile vor merge foarte bine. Pentru că vrăjitoarea lucrează pentru tine.

desenelor se trec: numele autorului, vârsta/clasa, școala/grădinița și localitatea.• Trimite lucrările pe adresa: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau adu-le la sediul redacției (în clădirea CEPROMIN, la parter, pentru Viorica Roman).
f

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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Ziua Muzeului Satului (la această dată, în anul 1936, a 
avut loc inaugurarea, pentru public, a Muzeului Satului 
și a întregului parc Herăstrău)

1997 - A murit Puiu Călinescu, unul dintre cei mai 
îndrăgiți actori români de comedie (n. 21.06.1920)

1908 - S-a născut compozitorul român Sigismund Toduță 
(m.3.08.1991)

1904 - S-a născut actorul Jean Gabin (Alexis Jean Mon- 
corge) („Noaptea e regatul meu", „Onoarea între hoți", 
„Mizerabilii" ) (m. 15.11.1976)

1510 - A murit Sandro Botticelli, pictor al Renașterii flo
rentine, ilustrator al operei lui Dante, „Divina Comedie" 
(n. 1445)

Ziua Mondială a Telecomunicațiilor
Ziua Europeană a Pensionarilor și Vârstnicilor

Calendar religios
17 mai - Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; 

Cuv. Nectarie și Teofan

Deva (S.B.) - Sfântul Apostol Andronic împreună cu Sfântă Iunia, ajutătoarea sa, a fost vestit în ceata sfinților 70 de apostoli, fiindcă a crezut în Hristos, mai înainte de Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Andronic a fost episcop în Panania dar a fost propovăduitor și învățător nu numai al unei cetăți și țări, ci și a toată lumea. Și având împreună ajutătoare pe minunata Iunia și murind cu ea pentru lume, dar viețuind numai pentru Hristos, pe mulți i-a atras la dumnezeiasca cunoștință. Ei au stricat capiștile idolești, au zidit biserici dumnezeiești, au izgonit duhurile cele necurate din oameni și au tămăduit patimile celor neputincioși.
UTILITĂȚI

A face ca 
porcul X Carte 

râvnită
► X Grăsime 

de porc X Stinge 
focul

Ca un 
porc

Aproape 
nouă Pârjolit Pășune

X V Mâncați 
de porci

A alege

t t

Ține 
minte ► Aliaj de 

filament
Porc 

cu țepi
Taie 

porcul

X V
în duet!

A face 
lipeala ► Coadă de 

purceluș!
Bun de 
repetat

Negru 
la piele

1 * Coreu mată 
de la porc

Bot de 
porc

► Ziua 
tăierii 

porcului

Pe do

Pord 
sălbatici

► f Final de 
epopee! 
Ca niște 

porci

► O femeie 
de treabă

1

/
1 T Neclar

Vidat în 
mijloc?

►

înveliș 
dentar

►
Pene de 

păun! ►
Nădragii 

bădiei
E în 

etate
Cutată 
la față 
Mâncat 
de porci

►

Ciolan

Tangaj 
lateral! ►

1 Ca porcul 
mistreț 

Domn... 
cam trecut

/
t

a/

2a un porc 
...țepos 
Blăniță 
brodată ►

Cuprins 
de milă! ►

de castan!
Ziua ce 
a trecut ►

21 mart.-20 apr.
Presupunerile dv. 
,r nii+ga fi nefoi

t. în legătură cu persoana care vă vrea răul 
ar putea fi nefondate. Nu mai faceți acuze fără să aveți 
dovezi concrete.

21 apr.-20 mai
Sunteți pus în situații inedite din care ieșiți datorită 
inteligenței și flerului dv și de multe ori ajutat de parte
ner.

21 mai-20 iun.
Vă decideți să-i cooptați pe colaboratorii ce-și pierd tim
pul și energia cu mărunțișuri, fără viitor, prost plătite. 
Veți întâmpina greutăți.

21 iun.-20 iul.
Cu o voință de fier rezolvați o problemă delicată de ser
viciu. Pentru că sunteți nervos, puteți fi înțeles greșit.

21 iuL-20 aug.
wRf O veche cunoștință vă propune să vă schimbați locul de 
•• ** muncă. Nu dați un răspuns definitiv. Nu provocați discuții 

contradictorii.

21 aug.-20 sept.
Există câțiva colegi care nu vă prea iubesc și încearcă să
țeasă o mulțime de intrigi în jurul dv. Până la urmă însă
adevărul va ieși la iveală.

21 sept.-20 oct
m A Nu sunteți în apele dv. și vi se pare că vă pândesc peri- 

cole la tot pasul. Nu fiți pesimist, căci nu vă așteaptă o zi 
grea decât dacă v-o faceți dv.

21 oct.-20 nov.

ț.

I
L

I

i

Puteți avea noroc dacă găsiți cuvintele potrivite. Combi- L 
nați afacerile cu plăcerea. Nu vă sfiiți să intrați în acțiune, î 
acceptați compania unor binevoitori. J

21 nov.-20 dec.

Sunteți cam iritat și nu vă stăpâniți nervozitatea din cauza 
unei vești neplăcute. Riscați certuri cu cei din jur. Tem-
perați-vă agresivitatea!

Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi:
09.00-14.00 Totia
08.30-15.00 Deva, Cart. Dacia, bl. 80

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. D. Zamfirescu, bl. Q 4

Str. Liliacului, bl. 17
Str. Dorobanți, bl. 24

Apă
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din numărul 

precedent: S - TAC - B - SERI - 

APEL - LICURICI - GEM - SES - P

- NĂUC - IVI - NA - ȘAPCA - ROI

- IASI - FAR - SJ - TN - O - BUCAL

- T - CC - LUMINA - OM - RĂN

GI - IMENS - ERA - STELE - AUTO

TELEFOANE UTILE
---------- -------------------

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971

21 dec.-20 ian.

E nevoie de mai multă perseverență pentru a depăși toate 
obstacolele și a vă realiza planurile. Aveți suport material, 
dar cheltuiți fără măsură.

21 ian.-20 febr.
Treburile au venit potop pe capul dv și nu știți cum să le 
faceți față. Aveți de gând să faceți o investiție, dar e bine 
să vă consultați partenerul.

21 febr.-20 mart.

Nu vă e greu să comunicați cu partenerul, dar nu vă 
înțelegeți cu cei cu care lucrați. Cu ajutorul intuiției puteți 
depăși momentele neplăcute.

i

7M) Jurnal TVR Sport 
Meteo

7:45 Agenția 2 fără un sfert 
920 Cina minute

de cultură
930 Teleshopping 

10D0 Nocturne 
11:00 Portul 

q miracolelor 
11:55 Euro-dispecer 
12:00 Tezaur foldoric (r) 
1330 Desene 

animate
14.-00 Jurnal TVR

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Alege viața I

Drogul înseamnă 
moarte!

1530 Cultura Eco 
16:00 Kronka

Emisiune 
în limba maghiară 

1655 Vile și palate
celebre 

1730 Portul 
0 miracolelor 

1825 Știrea zilei 
1850 Eurovision 2005 Dru

mul spre Kiev
19KX) Jurnal TVR Sport Meteo

20:15 Născuți la comandă:
E rețen

2135 Vorbe despre fapte 
23:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 Reconstituire... la 

secundă
030 Milagro, război și 
q secetă (dramă, SUA 

1988) Cu: Ruben 
Blades, Richard Brad
ford, Sonia Braga, Julie 
Carmen, James Gam
mon, Melanie Griffith, 
John Heard, Chick Ven- 
nera, Christopher 
Walken. Milagro, New 
Mexico. Nimic nu s-a 
schimbat de trei sute de 
ani în această localitate, 
cu o populație de 426 
de suflete.

230 Jurnal TVR Sport 
î Meteo

330 Nicăieri fri Africa (relu- 
Hrare, dramă, Germania, 

2001)
5:50 Destine secrete

103
7:00 Știrile Pro TV 
9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Zâmbete Intr-o pastilă 
12:15 La Bloc (reluare) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Un spion și jumătate 
„ (aventuri, SUA 2003)

(r) Cu: Chris Potter, 
Richard Kind, Emma 
Roberts, Michael Bailey 
Smith, Musetta Vander. 
Minkey, superspionul 
cimpanzeu, realizează 
împreună cu Mike 
Muggins (Chris Potter) 
cel mai teribil partener- 
iat din cadrai Agenției 
de spionaj. Pentru cei 
doi, nici o misiune nu 
este imposibilă.

16:00 Tânăr și neliniștit Cu:
Eric Braeden, Joshua 

“ Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

17:00 Știrile ProTv 
17:45 Teo Emisiune de diver

tisment 
19:00 Știrile ProTv Sport

20:15 Vânătorii de 
recompense (acțiune, 
SUA 1996) Cu: 
Michael Dudikoff, Lisa 
Howard, Benjamin Rat
ner, Freddy Andreuici. 
Jersey Bellini (Michael 
Dudikoff), un împătimit 

‘ vânător de recom
pense, este nevoit să 
facă echipă cu rivala 
lui dintotdeauna,

; atrăgătoarea B.B. (Lisa 
:: Howard), pentru a cap- 

;;. tura un evadat foarte 
periculos.

22:15 La Bloc 
2300 Știrile PRO TV 
23:45 Corupți de libertate 

0:50 Omul care aduce 
cartea

1.00 Știrile PRO TV 
200 Vânătorii de recom- 
.13 pense (reluare) Cu: 

Michael Dudikoff, Lisa 
Howard, Benjamin Rat
ner, Freddy Andreuici

630 In gura presei (reluare) 
7:00 Observator Cu Sanda 

Nicola. Sport
8:00 Canalul de știri 

10:00 In gura presei (reluare) 
1030 Concurs interactiv 
12:15 Agenția matrimonială 
0 (r)

13:00 Observator Cu Simona 
Gherghe

13.45 Visuri împlinite (dramă, 
H SUA, 1994) Cu: Harvey 

Keitel, Fairaza
Balk, Kelly Lynch, Diane 
Baker, Chris Penn, 
Annette O'Toole. Ray 
Weiler, un escroc 
mărunt, proaspăt văduv, 
încearcă să le ofere o 
viață cât mai bună celor 
două fete ale lui, Sonya 
și Greta.

1600 Observator 
16:45 Vivere - A trăi cu pasi- 
0 une (soap, 1999, Italia) 

Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex

17:45 9595 - Te învață ce să 
faci

18:55 Meteo 
19:00 Observator Sport.

20:15 Agenția matrimonială 
21*00 Din dragoste (divertis

ment) Cu Mircea Radu 
23:00 Observator 
2330 Glasul tăcerii (thriller,

Q SUA 2000) Cu: Gary 
Busey, Marlee Matlin, 
Eric Roberts, Rachel 
Hunter. Susan Price, 
scriitoare de succes, 
este în culmea fericirii. 
Ultimul ei roman - The 
Dark Side of Judith - 
este primul pe lista 
best-seller-urilor. Dar 
bucuria ei este de scurtă 
durată... Logodnicul ei, 
editorul Jack Reynolds, 
este ucis și cineva 
încearcă să arunce vina 
asupra ei.

130 Concurs interactiv 
230 Observator 
3:15 Dinozaurii 
400 Stagiarii
430 Vivere - A trăi cu pasi- 
0 une (reluare)

7:00 Culoarea păcatului
0 (reluare)

8:15 Te voi învăța
0 să iubești

(reluare)
9:15 Mama vitregă
0 (reluare)

11:15 Totul despre
0 Camila

12:15 îngerul
0 nopții

13:15 Răiunarea 

14:15 Pisica sălbatică.
0 Cu: Marlene Favela, 

Mario Cimarro, 
Carolina Tejera, 
Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana 
Rodriguez 

15:30 Jesus 
17:25 Vremea de Acasă 
17:30 Poveștiri adevărate 

Emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru 

18:00 Rețeta de Acasă 
18:10 Luna 
19:15 Te voi învăța

0să iubești

20:10 Mama vitregă cu: vic-
0 toria Ruffo, Cesar Evora, 

Eduardo Capetillo, 
Mauricio Aspe, Ana 
Layevska 

22:00 De 3x femele (divertis-
0 ment)

0:00 Culoarea păcatului 
1:00 Răzbunarea Cu: 

i 0 Gabriela Spanie, Jose
Angel Llamas, Katherine 
Slachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Renddn, 
Luz Stella Luengas. Cu: 
Gabriela Spanie, Josâ 
Angel Llamas, Katherine 
Siachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Rendân, 
Luz Stella Luengas.

2:00 Poveștiri adevărate 
230 De 3 X femeie (reluare) 
430 Muzica de Acasă (relu

are)
4:45 Rețeta de Acasă (relu

are) în cadrul emisiunii 
telespectatorii vor găsi 
nu numai rețete simple

7:00 Sărată-mă prostule 
0 (reluare)

8:00 Teleshopping 
8:30 CeZar și tipar 
9:00 Rebelii (r)

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

11:45 Pasiuni
12:45 Nemuritoarea (r) 
13:30 Teleshopping 
14:00 Desene animate 
1430 Fiica oceanului Primul

0 episod
15:00 Împreună în Europa 

Emisiune în limba ger
mană

16:00 Tribuna partidelor par
lamentare

16:45 Jurnal TVR 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro -Dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cinci minute de cultură 
18:30 Mărturii 
19:00 Soția lui Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond 
2030 Mistere și mituri ale 

țțj secolului XX
2100 Lumea de aproape 
2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22.15 Scariett (dragoste, SUA 

p 1994) Prima parte. Cu: 
Joanne Whaller Kilmer, 
Timothy Dalton, Anna- 
Margaret, Stephen 
Collins. Regia John 
Erman. Continuare a fil
mului „Pe aripile vântu
lui", miniseria prezintă 
viața lui Scarlet O'Hara, 
care vrea să-l 
recucerească pe Rhet 
prin orice mijloace

23:50 Stargate 
0:40 Auto Club (r) 
1:10 Dragul de Raymond 
1:40 0 călătorie numită 
y iubire (dramă, Italia,

2002)

7:00 Teleshopping 
7:30 Puzzle T (reluare) 
7:55 Sport cu Florentina 
8:00 Tel^hopping 

8:30 Sunset Beach (dramă, 
0 SUA, 1997) 

9:30 Dragoste și putere 
10:00 Kensky Show (r) 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica Cu: Monica 

Puiu (r)
12:00 The Flavours: 3 

bucătari (r)
12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:25 Dragoste
0 și putere 

16:15 Vindecări miraculoase
(r)

17:10 Camera 
de râs

17:30 Trăzniți în Nato (r) 
18:00 Focus Prezintă:

Magada Vasiliu. Rubrica 
Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadira

19:00 Viața la extrem

20:00 însurat cuc
13 criminală 

(comedie romantică, 
SUA, 1993) Cu: Mike 
Myers, Nancy Travis, 
Anthony LaPaglia, 
Amanda Plummer, 
Brenda Fricker, Phil 
Hartman, Debi Mazar. 
Charlie Mackenzie este 
un poet tânăr din San 
Francisco, cu o viață 
normală, lipsită de 
aventuri.

22:00 Trăzniți m Nato 
2230 Focus Plus Prezintă:

Cristina Țopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 
Letlția Enache

23:15 Poliția în 
acțiune 

0:15 Guinness 
1:15 Hot Night Party 
1:45 Focus

Prezintă: Magada 
Vasiliu
(reluare)

8:00 Copoi de Hollywood 
(Acțiune, SUA, 2003) 
Cu: Harrison Ford, Josh 
Hartnett, Bruce Green
wood, Lena Olin, Martin 
Landau

9:55 Furie și rațiune (Dramă,
H Canada, 2003) Cu: Leila 

Johnson, John Pyperfer- 
guson, Christopher Gau
tier, William MacDon
ald.

11:40 Blestemul piratului
H (Aventuri, SUA, 2001) 

Cu: Thomas Ian Griffith 
13:15 Vedete la Hollywood: 

John Travolta
13:45 Vila trandafirilor

H (Dramă, Belgia, 2002) 
15:45 Bascheții fermecați 

(Comedie, SUA, 2002) 
Cu: Lil' Bow Wow 

17:25 Blonda de la Drept 2
H (Comedie, SUA, 2003) 

Cu: Reese Witherspoon 
19:00 Copoi de Hollywood

Ql (Acțiune, SUA, 2003) 
Cu: Harrison Ford

21:00 Carnivale Ep. 13: 
Insecte

22:00 Auto Focus (Biografic, 
SUA 2002)

23:45 Equilibrium (SF, SUA,
H 2002)
135 Vedete la Hollywood: 

Anthony Hopkins

0900 Știrile TV Sport 0930 Fot
bal Copa Libertadores 2005 
10:00 Știrile TV Sport 10:20 
Campionatul German de Tur
isme (reluare) 13:20 Handbal 
masculin: HCM Constanța - HC 
Minaur Baia Mare în finala 
Cupei României (reluare) 15:00 
Știrile TV Sport 15:10 Fotbal pe 
plajă (reluare) 16:00 Știrile TV 
Sport 16:15 Teleshopping 1630 
Fotbal Spania 18:30 Știrile TV 
Sport 19:00 Fotbal Premiere 
League 21:00 Știrile TV Sport 
21:30 Super Spania I Aveți 
ocazia să urmăriți momentele 
cele mai importante ale celui 
mai frumos campionat. 22:30 
Faceți jocurilel Concurs de 
pocher 2330 Știrile TV Sport

06.30-07.00 Observator (r)'
16.30 -16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

4

10.00 Privire în trecut (dramă, 
SUA, 2004)

11.45 Elixirul tinereții (come
die, SUA, 2000)

13.30 Magica legendă a 
spiridușilor (SF, coprod., 
1999)

15.15 Ranger în Montana 
(western, 1995)

1645 Privire în trecut (reluare, 
dramă, SUA, 2004)

1830 Elixirul tinereții (come
die, SUA, 2000)

20.15 Crimă fără condamnare 
(suspans, SUA, 2004)

22.00 Brigada de poliție (s) 
23.00 Ucigași tăcuți (horror, 

SUA, 1999)
00.45 Erori reversibile (polițist, 

’ SUA, 2004)

15.00 Apocalipse ale anti
chității

16.00 Drumul spre Berlin 
alături de Al Murray

16.30 Vreme de război, 
Bătălia pentru Alpi

17.00 Câmpuri de bătălie, 
Campania din Balcani 
(Partea 1)

18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt, Ballarat
1830 Pescuit extrem, Calcanii 

din Cornwall
19.00 Tehnologie extremă. 

Excavatorul
20.00 Natura în stare brută
21.00 Istorii neelucidate: 

Luptătorii ninja
22.00 Vânătorii de mituri
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• Sistem de facturare. Romtelecom va , 
introduce, din luna iulie, un nou sistem de 
facturare - Geneva. Acesta va permite opera
torului de telefonie fixă să ofere pachete 
mai flexibile de servicii, de tip numere 
favorite sau intervale orare favorite. (C.P.)

• Spațiu pentru nevăzători. Asociația 
Nevăzătorilor din România - filiala Hune
doara va avea de la 1.iunie un nou spațiu. 
„Am încheiat un protocol cu Direcția pentru 
Protecția Copilului și cu Direcția de Dialog 
Social Hunedoara și ne-au pus la dispoziție 
un spațiu pe Aleea Romanilor, nr. 7", a 
declarat loan Popa, președinte ANR. (I.J.)

Normele creditului de consum

Praf carburanți
Lukoil

J j'j

Motorină Euro 3 29400 lei/l
Benzină Premium 32200 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk) 31900 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 37000 lei/l
Benzină fără plumb (95) 32500 lei/l
Motorină 29900 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 32700 lei/l
Benzină Eco-Premium 32900 lei/l
Super-motorină 31500 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 32000 lei/l
Benzină Euro 32000 lei/l
Motorină Euro 29500 lei/l

Negocierile care vor avea loc luni, 23 mai, la București, vor decide dacă Sindicatul „Feroviarul M/C” Hunedoara va declan- șa greva generală.h Ceferiștii au declanșat deja o grevă de avertisment la 22 aprilie și au r j f stabilit perioada de 
f grevă generală între 12 și 14 mai. Din cauza calamităților i naturale din zonaI Timiș, feroviarii auamânat-o pentru B if săptămâna viitoare. JS1 neprecizând data exactă a declanșării fe conflictului de 
He muncă. în cele trei ț zile, activitatea va înceta în intervalul ^*jlllhorar 7,00 - 15,00

(Foto: Traian Mânu)

Lupeni aproape de UELupeni (I.J.) - Duminică, la București, a avut loc Gala de premiere a celei de a Il-a ediții a concursului „Europa la liceu”. între' cele 32 de proiecte calificate la faza națională s-a numărat și proiectul „FOREST SAVEST” al echipei Green Peace din Lupeni. Proiectul a fost propus de elevii Liceului Teoretic Lupeni: Liviu Filep, Andrei Deac, Cornelia Eșanu, Marcela Neacșu și Marian Godin, conduși de Lo- rincz Szell.
Graffiti în Piața RevoluțieiPrezenți la București, liceenii și-au etalat talentul prin graffiti desenate în Piața Revoluției. După premiere, participanții au avut ocazia să discute cu personalitățile prezente la manifestare în cadrul unui dineu. „Liceenii din Lupeni sunt la prima participare la un asemenea concurs. Faptul că s-au calificat la faza națională și au participat la Gala de la București este o performanță pentru ei și le dă un impuls pentru a participa în continuare la cât mai multe proiecte de tineret”, a declarat Lor- incz Szell, coordonatorul programului.

■ Mâine vor intra în 
vigoare normele privind 
regimul juridic al aces
tor contracte.
Clara Păs
clara.pas@informmedia.roDeva - Legea face referire la contractele de credit pentru consum destinate exclusiv persoanelor fizice. Normele vin să reglementeze modul în care trebuie afișate toate elementele unui contract de credit pentru a veni în sprijinul beneficiarilor.
Contract pe dischetă. Contractul de credit pentru consum trebuie să fie ușor de

Atenție la detalii
3. Cifrele/literele prin care se exprimă Dobânda Anuală Efectivă (DAE) tre
buie să fie identice cu cele folosite la afișarea prețului bunului comercia
lizat, cu menționarea sumei și perioadei pentru care este calculată DAF (6 
luni, 12 luni, 18 luni).
2. Culoarea de fond a suportului pe care este prezentată oferta pentru un 
contract de credit trebuie să permită ca informațiile să fie lizibile.
3. Informațiile privind contractele de credit pentru consum nu trebuie să 
inaucâ în eroare consumator i pr n utilizarea de expresii tehnice. financiar- 
bancare, pre scurtări sau inițiale.

La achiziția bunurilor citiți cu atenție contractele. (Foto: arhivă)citit. Se recomandă creditorilor să utilizeze aceeași mărime pentru literele și cifrele din întregul document, atât pentru clauzele contractuale, cât și pentru notele de subsol ale paginii ori trimi
terile la alte documente sau specificații în text. Inclusiv anexele contractului vor fi redactate în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în cel puțin două exemplare, fiind remis câte un exemplar original fiecărei părți contractante.Prin suport durabil se înțelege orice instrument (inclusiv electronic!) care permite stocarea informațiilor și reproducerea acestora fără modificări.Neachitarea ratelorLegea îi dă dreptul creditorului să recupereze bunurile achiziționate de rău-plat- 

nic „după expirarea unui termen suplimentar de 30 de zile de la data scadenței ultimei obligații de plată neonorate”.Creditorul are obligația de a notifica fără întârziere consumatorul, justificând decizia sa, și de a solicita acordul scris al acestuia privind returnarea bunului.
Plata 
anticipatăDeva (C.P.) - Conform legii, în cazul achitării anticipate a ratelor, beneficiarul creditului are dreptul la o reducere „echitabilă” a costului acestuia. Valoarea reducerii echitabile se va calcula prin reducerea to- tală/parțială a costurilor aferente creditului pentru consum pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipată, cu respectarea principiului proporționa- lității prevăzute de lege.

A

Paradă de costume create din pânză de sac. Creatorii și manechinele sunt elevii Liceului de Artă „Sigismund Toduță” Deva.
(Foto: Traian- 

Manu)

Luptă pentru bilete Succesul afacerilor on-linePetroșani (I.J.) - Un număr de 12 societăți comerciale din turism, dintre care doar opt au sediul în Valea Jiului, se luptă pentru încheierea contractelor cu CNH Petroșani pentru biletele de odihnă ale ortacilor. Potrivit CCM în vigoare, Compania suportă valoarea de 10.880.000 lei pentru fiecare angajat, adică 80% din valoarea integrală a biletelor de odihnă și tratament. între firmele care și-au depus documentele la CNH Petroșani se numără Bitu Impex SRL Slatina - filiala Petroșani, Corsa Trans SRL 

Sibiu, Loial Asig SRL Petroșani, Mondo Travel SRL Petrila, Tunaru Litoral SRL Petroșani și altele. Biletele pot fi achiziționate între 22 mai și 19 septembrie 2005 și sunt oferite de agențiile de turism cu precădere în stațiunea Venus.

Stațiunea Venus

Deva (C.P.) - Tot mai multe firme românești încearcă să se lanseze în domeniul afacerilor on-line. Plătesc bani, și nu puțini, pentru a le fi creată o pagină web de prezentare. Problema este că patronii consideră că această pagină le va aduce mai mulți clienți. Greșit! Dacă luăm în considerare faptul că multe astfel de pagini nu. au datele actualizate.Adică, dacă încerci să apelezi numărul de telefon comunicat, descoperi că 

acesta aparține de mult altei persoane, care nu are nici o legătură cu firma respectivă.Sau mai grav, că ofertele și prețurile și-au „depășit” termenul de valabilitate. Adică s-au modificat! Ori acest fapt constituie un semnal negativ asupra seriozității afacerii.Așa că, unul dintre cele mai importante lucruri de știut în afacerile on-line este faptul că actualizarea constantă a informațiilor este cheia succesului.
TRANZACȚII BURSIERE

Societatea Preț Variație
închidere ( lei/acț)(%)

1. SNP PETROM 3250 +0,62
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 12400 +5,08
3. TLV 7700 0
4. BRD 43.800 +0,23
5. IMPACT oprit
6. AZOMUREȘ 2830 -2,41
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6550 +2,34
8. ROMDETROL 890 0

RAFINARE (RRC)
9. HABER 4500 0
10. BCCARPATICA 5350 -0,93
11. DECEBAL 143 +2,14
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

COTATU VALUTARE
Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 17 mai 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.130 (3,6130) 28.628 (2,8628) 52.714 (5,2714)

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

C V C V C V
BancPost 35.900 (3,5900) 36.500 (3,6500) 28.450 (2,8450) 29.000 (2,9000) 52.500 (5,2500) 53.500 (5,3500)
BRD 35.680 (3,5680) 36.580 (3,6580) 28.200 (2,8200) 29.100 (2,9100) 52.080 (5,2080) 53.830 (5,3830) I
Banca Transilv. 35.815 (3,5815) 36.315 (3,6315) 28.395 (2,8395) 28.895 (2,8895) 52.457 (5,2457) 53.232 (5,3232)
Raiffeisen Bank 35.700 (3,5700) 36.400 (3,6400) 28.300 (2,8300) 29.100 (2,9100) 52.300 (5,2300) 53.500 (5,3500) !

liQîFsul valutar eradicat 6le casei® do WHSRl «ha® ..
Star Exchange 35.800 (3,5800) 36.050 (3,6050) 28.200 (2,8200) 28.500 (2,8500) 51.000 (5,1000) 53.000 (5,3000) j
Herdan Exchange 35.750 (3,5750) 36.000 (3,6000) 28.250 (2,8250) 28.500 (2,8500)

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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• Atac la brutărie. Dintr-un sertar al unei 
brutării din Deva au dispărut într-o noapte 
60 milioane de lei. După o vreme polițiștii 
au dat de urma hoțului. El se numește Vasile 
P., de 24 de ani, din județul lași. (V.N.)'

• în șanț. Deși circula regulamentar cu au
toturismul pe DN 68, în apropiere de Sar- 
mizegetusa, Nicolae B., 49 de ani, din Caraș 
Severin, a ajuns în șanț. Cauza? Șoferul Re
mus L., 50 de ani, din Timișoara, nu a păs
trat distanța corespunzătoare și l-a tamponat 
din spate pe Nicolae, care a fost rănit. (V.N.)

• Lovitură în cap. Un tânăr de 15 ani din 
Petroșani este cercetat de polițiști pentru 
săvârșirea infracțiunii de lovire și alte 
violențe. Este vorba de Andrei N. care i-a 
aplicat Biancăi B., de 21 de ani, din locali
tate, o lovitură în cap cu un corp conton
dent, provocându-i leziuni care au necesitat 
șase zile de îngrijiri medicale. (V.N.)

Infracțiuni cu cecuri
A

■ A crescut numărul 
cauzelor în care 
procurorii efectuează 
urmărirea penală.
Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Una dintre concluziile analizei activității parchetelor hunedorene din acest an este și aceea că a crescut frecvența infracțiunilor cu cecuri și cu bilete la ordin. Procurorii au constatat că aceasta se întâmplă atunci când aceste titluri de valoare sunt acceptate de beneficiari cu rubrici necompletate sau

sub formă de garantare a plății. în noul Cod penal se sancționează cu închisoare de la 3 la 10 ani și emiterea de cecuri fără acoperire pentru care se știe că nu va exista acoperirea necesară până la termenul cuvenit între părți.De asemenea, în perioada trecută din acest an, s-a constatat și o creștere a numărului cauzelor în care este obligatorie efectuarea urmăririi penale de procurori, precum și a frecvenței unor infracțiuni asupra patrimoniului. Din cele aproape 2000 de cauze soluționate în această perioadă, 130 au fost de urmărire penală proprie.
Consiliul Local al municipiului Deva are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi transmiterea spre administrare a telecabinei de pe Dealul Cetății Serviciului Public de întreținere și Gospodărire Municipală.

(Foto: Traian Mânu)

MBEBEA TA CONTEAIM: Ce credeți despre căsătoria care a avut loc în maternitate?
- - - J . J - • -■ _• _ -1 _• _ - - _• -•___ -•___ • - _ _-.J - ----- -■ -• -• -• -. - -• -.j -• - -■ -• 4 41 ■» i î jj J j j > j J -j-j • j J j >

Dacă fotbal nu 
e... e bătaie!
Tiberiu Stroia 
tiheriu.stroia@infcrmmedia.ro

Pentru că fobaliștii de la Steaua se 
chinuiau să lovească o minge și nu prea 
reușeau, președintele executiv „Meme" Stoica 

s-a gândit să condimenteze un pic partida. 
Așa că a pus ochii pe un suporter mai 
înflăcărat și l-a luat la bătaie. în acest fel, o 
partidă de fotbal chinuită a fost transformată 
de Meme într-o bătaie care va rămâne în 
antologia sportului românesc.

E adevărat că, după meci, Meme a ieșit și 
și-a cerut iertare. Apoi, și-a motivat ieșirea 
prin faptul că suporterul respectiv l-a înjurat. 
Fără a preciza cum și-a dat seama de treaba 
asta, având în vedere că Meme stă cocoțat 
undeva în colivia VIP-urilor. în apărarea sa a 
ieșit și nea Gigi care a precizat că ăla nu e 
suporter.

Trecând cu vederea execuția măiastră a 
lui Meme, nu poți să nu-i dai dreptate 
lui Gigi. Păi, ce suporter e ăla care nu 

suportă un pumn?
în plus, habar n-am ce caută oamenii ăia 

pe stadion. Pentru că de fotbal nu poate fi 
vorba. De aceea, așteptăm replica șefilor 
dinamoviști și rapidiști. Da1 să fie o bătălie pe 
cinste! Până la ultimul suporter!

Cinste lor! Pentru copilul care a venit pe lume este important faptul Că părinții s-au gândit la legalizarea legăturii care-i unea. Nu are importanță locul căsătoriei civile, ci efectele pe care le produce.
Sanda Barb,
Deva

Fiecare persoană este liberă să-și aleagă locul unde va avea loc căsătoria civilă. Important pentru copilul nou- născut este faptul că părinții lui s-au căsătorit, mai puțin important fiind locul.
Kovacs, 
Deva

UBEIKRI RE MUNCA VACANTE

Cred că este deosebit să ai o căsătorie civilă care să nu respecte conveniențele. Nu contează locul, fiind mult mai important faptul că părinții au luat în considerare opțiunea căsătoriei.
ANONIMă, 

Deva

Este important faptul că s-au gândit la căsătorie. Nu are importanță locul unde a fost oficiată căsătoria, importante fiind urmările acesteia. Sunt sigură că toți vor rămâne cu amintiri deosebite de la eveniment.
Claudia, 
Deva >

Locul este cel mai puțin important aspect în ceea ce privește căsătoria civilă. în urmă rămân doar amintirile și sunt sigură că această familie va avea amintiri deosebite de la eveniment.
ANONIMă,
Deva

Denumire societate Localitate Adresă Meserie Nr.lae

TEBA BRAD IND S.R.L. BRAD AVRAM IANCU, 54 confecționer-asamblor articole din textile 20

WEST OIL ORÂȘTIE UNIRII, DN 7 agent comercial 1

LA MONT COMPREST SRL DEVA 1. VULCAN, 53 agent comercial 1

SC VINALCOOL SA DEVA DEVA ANDREI ȘAGUNA, 1 agent comercial 4

LUCA NICUȘOR DEVA 1 DECEMBRIE, 18 agent de asigurare 20

INTERAMERICAN SA DEVA DECEBAL, 42 agent de asigurare 10

PROTECTOR INTERNAȚIONAL SRL PETROȘANI AVIATORILOR agent de pază, control acces, ordine și intervenție 10

ROUTE ROMERY SRL DEVA AL. SALCÎMILOR, 32/4 agent turism 1

TEBA BRAD IND S.R.L. BRAD AVRAM IANCU, 54 ambalator manual 6

Dezvoltarea administrației
Deva (V.N.) - în urma finalizării procesului de evaluare a aplicațiilor primite de la autoritățile publice locale din județul Hunedoara, în cadrul concursului „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administrației publice la nivel local”, a început implementarea a șapte programe. între acestea se află și proiectul „Modernizarea administrației publice locale în comunele Crișcior, Blăjeni, Buceș și Bucureșci”.Practic, este vorba de dotarea primăriilor cu tehnologie IT, implementare de softuri specializate pentru administrația publică și pregătirea personalului pentru utilizarea calculatoarelor.

Viol întrerupt de polițiști

Valoarea totală a proiectului este de 20.000 de euro, din care 2250 de euro este contribuția primăriilor.

• Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara:
Colonel Sălan Viorel comandantul Uri 12.00-14.00

• Prefectura Județului Hunedoara:
Dan Pricăjan, subprefect 10.00-13.00

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

• Primăria Municipiului Orăștie:
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției 
Municipiului Hunedoara 10.00-12.00

• Poliția Municipiului Deva:
Nu are program de audiențe____________ _______________

• Poliția Municipii*» Petroșani:
Nu are program de audiențe ________________

• Primăria Municipiului Brad:
Nu are program de audiențe

■ Un tânăr taximetrist 
este cercetat pentru 
privare de libertate și 
tentativă de viol.

Petroșani (M.T.) - O cafea și „o poveste” la masă cu prietenii s-a transformat în privare de libertate și tentativă de viol, care din fericire nu a fost dus la bun sfârșit. Un tânăr de 28 ani, din Petrila, se întâlnise cu fosta sa prietenă la o cafea la un bar din municipiul Petroșani. în jurul orei 15:30 fata își sună o prietenă și o invită să stea cu ei la o cafea și o bârfă. Tânăra a acceptat invitația și a plecat să se întâlnească cu cei doi.
Propuneri indecenteOdată ajunsă la bar, fata i- a „picat cu tronc” tânărului taximetrist, care toată seara i-a făcut propuneri indecente. Chiar dacă l-a refuzat, fata a continuat Să stea cu cei doi la masă până la „miezul nopții”, când Vasile Motoca a chemat un taxi, cu care voia să plece spre cabana „La răscruce”. A ieșit și tânăra de 22 de ani, dar în momentul în care a ajuns taxiul, Vasile a luat-o cu forța în mașină și au ple

cat toți spre cabană. Pe drum fata a reușit să-l anunțe pe fratele său despre acest incident, iar acesta a anunțat polițiștii. Ajunși la destinație, mașina s-a oprit, iar tânăra a reușit să fugă.
Polițiștii i-au întreruptTaximetristul care i-a transportat pe cei trfei la cabană nu a anunțat poliția pentru că îl cunoștea pe Vasile și probabil și pe fete. Cei doi, Vasile și fosta sa prietenă, au urcat într-o cameră a cabanei. Polițiștii și fratele tinerei care a reușit să fugă au ajuns la locul indicat prin telefon și i-au prins pe cei doi în cele mai intime momente. Vasile Motoca a fost ridicat de polițiști și este cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate și tentativă de viol.

Tânărul prins în scurt timp

-
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•
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• îți dorești un calculator performant 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 Decembrie, nr. 37 A, 330166 Deva, până cel târziu în 31 mai.• Anunțarea câștigătorului licitației 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 oferta sa este unică!Informații se pot obține la tel. 0254 - 211 275 (int. 8806).

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:tiheriu.stroia@infcrmmedia.ro
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Cetate-vedetâ 
la aerobic

• Turneu la Hunedoara? Nelu Ardelean și 
Gheorghe Socaciu, reprezentanții Asociației 
Județene de Handbal Hunedoara, vor susține 
în ședința CA al F.R. Handbal, de azi, de la 
Rm. Vâlcea, oferta AJH de a organiza la Hu
nedoara turneul final al seriei III vest la juni
oare I pentru care s-a calificat și echipa U. 
Remin Deva. (C.M.)

■ Clubul devean reu
șește să ofere, an de 
an, noi talente loturilor 
naționale de aerobic.
NlCOLAE GAVREA, ClPRIAN MARINUț 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Sportul aerobic și- a demonstrat încă o dată valențele spectaculare la ediția din acest an a Gupei Cetății, desfășurată, sâmbătă, la Casa

de cultură „Drăgan Muntean” din Deva. Exercițiile prezentate de sportivii din Deva, Petroșani, Arad, București, Constanța și Caracal au încântat publicul și juriul, smulgând ropote de aplauze și note foarte bune. Vedeta întrecerii a fost delegația CSS Cetate Deva, clubuțf devean câștigând 11 medalii prin care a ocupat locul I pe medalii, devansând CS Farul Constanța și CSS Triumf București.
Trei medalii la judo

Deva (C.M.) - Sportivii secției judo a CSS Deva, antrenați de Dan Gîrbovan, au câștigat trei medalii la finala Campionatului Național sub 15 ani, desfășurată la finalul săptămânii la Arad. Răzvan Popa (66 kg) a devenit campion național, iar Flavius Smeu (+66 kg) și Mihai Pis (60 kg) au cucerit medaliile de bronz.Pe larg despre acest eveniment, în Pagina Sport de mâine.
Răzvan Popa
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Categoria a lll-a: Trio: 2. CSS Cetate I, Grup: 1. CSS Cetate 1; 2. CSS 
Cetate 2; Perechi: 2. CSS Cetate 1; 3. CSS Cetate 2.______________________
Categoria a ll-a: Trio: 1. CSS Cetate 1; 2. CSS Cetate 2; Ind. fem.: 1. 
Bianca Beeze (Petroșani); 3. Bianca Toncean (Cetate); Ind. mase.: 1. Râul 
Fumea; 2. Mlhăiță Cimpoi; 3. Florin Cozianu (toți CSS Petroșani); Perechi: 
1. CSS Petroșani; Grup: 2, CSS Cetate II._______ _____ ________ _____________

Categoria I: Trio: 2. CSS Cetate; Grup: 1. CSS Cetate I.___________________
Seniori: Individual feminin: 1. Anca Bucur; 2. Simona Popa; 3. Nadina Hoț
ea (toate CSS Cetate Deva)

Bucuria gimnastelor pe podiumul de premierePrezentă la competiție, Marcela Fumea, antrenoarea principală a loturilor naționale de sport aerobic și coordonatoarea ansamblului Aeros, a lăudat talentul sportivilor și munca antrenorilor de la CSS Cetate. „Sper că gimnastica aerobică româ

nească se va jpenține la nivelul mondial cunoscut. Este demn de apreciat faptul că antrenorii centrului devean vin an de an cu noi sportive de valoare «incontestabilă care își confirmă talentul la marile competiții internaționale”, preciza Marcela Fumea.
CT Transilvania, campioana liceenilor

Den (C.M.)- Rezultatele etapei a 21-a, 14-ÎS tnaii Minerul 
Urlcanl - Victoria Călan 8-0; Dacia Orăștie - Met. Crișcior 
5-0; Min. Aninoasa - Ponorul Vața 1-1; CFR Marmosim - 
Min. Teliuc 7-0; Univ. Petroșani - Constr. Hunedoara 4-0; 
Gloria Geoagiu - Min. Bârbăteni 1-2; Retezatul Hațeg a 
stat. în meci restanță: Min. Teliuc - Retezatul Hațeg 1-4. 

Clasamentul
1. Minerul Uricani 19 19 0 0 64-10 57
2. Retezatul Hațeq 19 14 1 4 35-18 43
3. CFR Marmosim 19 13 1 5 61-16 40
4. Minerul Aninoasa 19 12 3 4 43-14 37
5. Minerul Bârbăteni 19 10 2 7 24-25 32
6. Ponorul Vața 19 9 3 7 35-27 30
7. Dacia Orăștie 19 9 0 10 41-26 27
8. Constructorul Hd. 19 8 1 10 25-37 25
9. Minerul Teliuc 19 7 2 10 26-41 23
10. Victoria Călan 19 4 3 12 20-38 15
11. Univ. Petroșani 19 4 3 12 21-42 15
12. Metalul Crișcior 19 3 5 12 16-53 14
13. Gloria Geoagiu 19 1 1 18 10-66 4

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 21-a, 15 mai: Victoria 
Dobra - Zarandul Crișcior 2-0; AS Sântămăria Orlea - Cer
na Lunca Cernii 4-3; Știința lancu de Hunedoara - Goanță 
Ghelari 1-1; Streiul Simeria Veche - AS Boșorod 3-0; CFR 
Marmosim II - Viitorul Păclișa 4-1; Gloria Bretea Română 
- Casino Ilia 1-0, Unirea Zam a stat.

■ Echipa pregătită de 
Marius Sîrbu a câștigat 
prima ediție a „Cupei 
Quasar" la fotbal.
ClPRIAN MARINUț 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Inițiativa Clubului Sportiv „Quasar” de a organiza o competiție de-fotbal în sală rezervată echipelor de liceu s-a dovedit foarte inspirată. Organizarea aproape perfectă, premiile atractive, talentul și ambiția tinerilor jucători ai echipelor participante au transformat prima ediție a „Cupei Quasar”, desfășurată la finalul săptămânii, la Sala Sporturilor din Deva, într-o competiție de succes.
Pe muchie de cuțitCele opt echipe care s-au aliniat la startul întrecerii au

etalat aptitudini sportive interesante și voință de a se remarca.Au reușit însă să se evidențieze doar cele mai bune formații, respectiv C.T. „Transilvania”, C.T. „Ener-
w .......................
Am demonstrat suntem cea mai 
bană echipă de fotbal la nivel de 
licee. Succesurth datorează celor.

. 24 antrenamente efectuate în 
Secare săptămână $ cond^alor 

bune de pregătii® ofmte de 
conducerea școlii

Marius SIrbu

PROFESOR ANTRENOR AL ECHIPEI 

CT „Transilvania"........................Wgetic”, Gr. Șc. „Moisil”, și CNS „Cetate” I care s-au clasat pe locurile I și II în grupe și s-au calificat în semifinale, în meciurile eliminatorii s-au impus formațiile C.T. „Transilvania” și C.T. „Energetic”,

care apoi au oferit o finală spectaculoasă cu o desfășurare a ostilităților pe muchie de cuțit.
Va deveni o tradițieDoru Beșleagă, președintele CS Quasar, a promis eă această întrecere dedicata liceenilor va fi organizată și în anii următori. „Considerăm că aeeastă primă

ediție a fost un adevărat succes, dovadă fiind interesul publicului care aproape a umplut tribunele Sălii Sporturilor și colaborarea excelentă cu Inspectoratul Școlar și Direcția Județeană de Sport. Intenția noastră este de a oferi și în anii următori astfel de competiții tinerilor deveni”, preciza oficialul CS Quasar.
-
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Semifinale
C.T. „Enerqetic" - Gr. Șc. „Moisil"-
C.T. „Transilvania" ■ CNS „Cetate" I 3-0
Finala mică
Gr. Șc. „Moisil" - CNS Cetate I 11-2

Finala
CT „Transilvania" - C.T. „Energetic" 6-5
Premii individuale
Golgheterul turneului Andrei Goran (C.T. „Energetic")
Cel mai tehnic jucător Daniel Cioroagă (C T. „Energetic")
Cel mal bun portar Raul Kovacs (C.T. „Energetic")

. Clasamentul
1. Casino Ilia 20 15 3 2 71-17 48
2. CFR Marmosim II 18 15 2 1 87-21 47
3. Streiul Simeria V. 18 13 1 4 58-33 40
4. AS Sântămăria 19 10 1 8 57-44 31
5. Gloria Bretea 19 9 3 7 44-35 30
6. Victoria Dobra 19 7 7 5 50-45 28
7. Zarandul Crișcior 19 7 3 9 26-54 24
8. Știința lancu de Hd 19 6 4 9 32-44 22
9. Viitorul Păclișa 18 6 3 9 32-40 21
10. Gemă L, C. 18 5 3 10 40-55 18
11. Goanță Ghelari 19 5 3 11 ■ 27-47 18
12. AS Boșorod 18 3 4 11 .. 25-61 13
13. Unirea Zam 16 1 1 14 14-67 4
Etapa a 22-a, 22 mai: Zarandul Crișcior - Gloria Bretea 
Română; Unirea Zam - Victoria Dobra; Goanță Ghelari - 
AS Sântămăria Orlea; AS Boșorod - Știința lancu de Hune
doara; Viitorul Păclișa - Streiul Simeria Veche; Casino Ilia 
- CFR Marmosim II; Cerna Lunca Cernii - stă.

Echipa CT Transilvania, câștigătoarea competiției
Cel mai bun portar al competiției, premiat de 
Doru Beșleagă, președintele CS Quasar

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei
Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei
GRATUIT, în fiecare vineri primești 

cel mai complet supliment 
de televiziune.

(0,22 lei noi)

(0,19 lei noi)

<9*

CUM TE ABONEZI? Numele

Sc.Abonamente Localitatea
CUVÂNTUL I

Tplpfnn fnntinnab

1 lună
3 luni

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)

Economisește cu abonamentul
J»

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3 Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poliția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord- 
estul Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, 
Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

vânzători ambulanți 
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
co.ntactați-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@lnformmedia.ro

Cititorii 
Cuvântul liber 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei 
tale!

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori de presă 
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență în vânzări.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.

i 
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

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-Se
verin, Hunedoara și Satu Mare

curier
Condiții:

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

organizator 
abonamente

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;

o mediu de lucru profesional și competitiv;
e salariu atractiv în funcție de realizări.

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

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau 
la tel. 211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmed3a.ro

electrica
S.J.

SUCURSALA 
DEVA 

INFORMEAZĂ:

în data de 17 mai 2005 vor avea loc lucrări
pentru înlocuirea izolației pe linia de medie 
tensiune 20 kV Ilia și derivațiile aferente 
acesteia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea 
totală a furnizării energiei electrice in rețelele 
S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în 
localitățile MICĂNEȘTI, VALEA și ALMAȘ- 
SĂLIȘTE.

Electrica SA asigură toți clienții săi că 
echipele care efectuează lucrarea depun 
intreg efortul pentru a limita durata de 
întrerupere în alimentarea cu energie elec
trică. în funcție de fazele lucrării, întreru
perile sunt cuprinse în intervalul orar 8.30- 
18.00.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

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, angajează

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minim studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

PC și Macintosh: Adobe Photo
shop, QuarkXPress

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul vă rugăm să 
trimiteți CV și scrisoare de intenție la:

Inform Media Kft.
Bajusz Andras
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajuszOinformmedia.ro 
informații: 0788-22-03-65.

• cunoașterea foarte bună a orașului Deva;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• salariu atractiv în funcție de realizări.• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• program lejer.
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

Centrul de Transfuzie Sanguină ai Județului Hunedoara - Deva, cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie, bloc Dl. parter, telefon 0254/225.297, fax. 0254/225.265, in vederea atribuirii onorării bonurilor valorice pentru donatorii de sânge pe anul 2005, emise conform Legii nr. 4/1995, anunță organizarea unei licitații in data de 30.05.2005, ora 10.Finanțarea se va face din bugetul local, de la Primăriile Deva, Hunedoara și Petroșani.Informații se pot obține la telefonul 0254/225.265. iar caietul de sarcini se poate obține de la sediul unității.Depunerea ofertelor se va face la sediul unității noastre, până in data de 30.05.2005, ora 9.
CASE DE MARCAT ACTIVA 

recomandate pentru 
MAGAZINE, PIEȚE. 

RESTAURANTE. BARURI, 
leu MAGAZINE ENGROS,

------------- o"«u HOTELURI 
Modele la prețuri cu TVA 
începând de la 7.4-00.000

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

- 9 raioane, 5 nivele TVA
- 2600 articole programabile
- preț I cantitate - 8/9 cifre

- pregătită pentru LEUL GREU *
• imprimantă termică 8 linii/sec
- 3 interfețe Rs232

PC, cititor coduri bare, cântar

- regimuri de lucru cu PC
• imprimantă fiscală

- alimentare 150-250V /1.3 Ah
- BATERIE TAMPON 6V /1.3 Ah
- fatalități multiple de programare 
conform legislației în vigoare

Colegiul Național Aurel Vlaicu Orăștie
De ce .Aurel Vlaicu"?
Adoptarea ca patron spiritual a Inginerului .aviator „Aurel 

Vlaicu" - întruchipare a geniului creator românesc pe plan uni
versal a avut temeiuri ce decurg din personalitatea sa, renu- 
mele sâu oa unul dintre cei mai mari oameni de știință ai se
colului al XX-lea, de apartenența acestuia la arealul transilvan, 
ale cărui efluvii l-au însoțit pretutindeni, cât șl faptul că exem
plul savantului poate servi drept model elevilor liceului.

De 85 de ani, flacăra vie a științei arde neîntrerupt în emble
matica Instituție de învățământ orăștian, Colegiul Național Aurel 
Vlaicu Orăștie.

Asemenea patronului său spiritual, inginer-aviator Aurel Vlaicu, 
zeci de generații care s-au format aici, au simțit mirajul cuceri
rilor celor mai înalte performanțe atât în viața de elev, cât și 
mai târziu, în profesiile spre care s-au îndreptat. A fl „elev ia 
Vlaicu" este o stare de spirit permanentă și această stare a cre
at tradiții și a legat punți cu prezentul.

Oameni și fapte, performanțe azi
în cadrul Colegiului funcționează 30 de clase (gimnaziu și 

liceu) cuprinzând un număr de 830 de elevi.
De instrucția și educația acestor tineri se ocupă 38 de pro

fesori titulari, din care 21 sunt chiar absolvenți ai acestui pres
tigios așezământ de învățământ.

Buna pregătire a colectivului didactic se reflectă în datele 
privind profesionalismul acestora: 25 sunt profesori gradul I și 4 
sunt profesori gradul II. Autorii de manuale, culegeri și articole 
de specialitate, propunători de subiecte la olimpiadele județene 
și naționale pe discipline, 17 dintre profesorii colegiului au fost 
recompensați cu gradația de merit și diplome oferite de M.Ed.C, 
Gh Lazăr și decorații pentru merite în promovarea învățământu

lui românesc. în cadrul colegiului funcționează și 2 centre de 
excelență, informatică și fizică. Menționăm că lotul național de 
informatică a avut în vara anului 2004 stagiul de pregătire în 
unitatea noastră.

Baza didacticornaterială
Colegiul Național „Aurel Vlaicu" dispune de o infrastructură 

corespunzătoare parcursurilor curricuiare și extracumculare oferind 
tineretului studios 31 săli de clasă, laboratoare moderne, sală 
de sport, internat, cantină.

* Biblioteca „Aran Demian" folosită pentru lectură, alta depo
zit de carte care numără peste 17.000 de volume, având un fond 
excepțional de carte veche și rară.

* Educația fizică și sportul se desfășoară atât Tntr-o sală 
modernă, construită în anii 1980, cât și pe terenurile de hand
bal, volei, fotbal, ale bazei sportive în aer liber.

* Cabinetul metodic oferă cadrelor didactice tinere din liceu, 
dar. și celorlalți profesori posibilități de pregătire metodlco- 
științifică, colegiul fiind astfel un centru de perfecționare pentru 
cadrele didactice din zona Orăștie.

* 3 cabinete de Informatică, cu o dotare la standard națio
nal, unde funcționează un centru de excelență și unde s-a pregătit, 
un stagiu, lotul național de informatică 2004.

* Pentru activitățile culturale ale elevilor, dar și ale cetățenilor 
orașului, stă la dispoziția acestora magnifica sală de festivități 
a liceului, cu o capacitate de 300 de locuri.

* Reprezentanții elevilor beneficiază de o frumoasă sală de 
Consiliu, unde își pregătesc activitățile școlare și extrașcolare.

* Cabinetul psiho-pedagogic ou o dotare pa măsura dorințelor 
elevilor-calculator, televizor, video șl coordonate de psiholog.

Colegiul are stație de amplificare proprie, folosită de elevi 
pentru activități și frumusețea pauzelor.

0 parte din dascălii colegiului sunt autori de manuale, de sin
teze, de culegeri, de monografii, dicționare, studii de specialitate. 
La noi există 2 centre de excelență la Fizică și Informatică. Pen
tru ca activitatea să se desfășoare bine, Colegiul dispune de per
sonal tehnico - administrativ și muncitori pentru treburile gos
podărești. Colegiul este coordonatorul Centrului de Execuție Buge
tară fiindu-i arondate 3 școli și 5 grădinițe.

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2005-2006
învățământ gimnazial

■ cls. a V-a 56 locuri cu pregătire intensivă la Ib. engleză 
și Informatică.

■ se asigură pregătire de performanță la toate disciplinele de 
studiu, rezultatele de până acum confirmând cele afirmate.

■ elevilor cls. a V-a li se asigură pregătire în domeniul utilizării 
calculatorului, comunicațiilor pe Internet, în laboratoare perfor
mante, dotate cu rețea de calculatoare. ’

■ ocuparea locurilor se face pe baza unui test la Matematică 
Șl Lb. Română.

învățământ liceal
IX 84

15 CHIMIE
16 MATEMATICĂ

28

28
28

Matematică 
-lnfc>rrria£ică 
Științe ale 
Naturii 
Filologie 
Științe sociale

Ocuparea locurilor se face 
în ordinea opțiunilor expri
mate în scris și a mediei de 
admitere prin Programul 
Național de Repartizare a 
Absolvenților

La Colegiul Național se poate vorbi de performanță încă de 
la nivelul admiterii, pentru că în sesiunea 2004 locurile s-au 
ocupat din prima repartiție, iar situația defalcată pe profiluri este:

* Matematlcă-informatică - ultima medie de admitere este 
8,64

* Filologie ■ ultima medie de admitere este 8,41
* Științe ale naturii - ultima medie de admitere este 8,24
* Științe sociale - ultima medie de admitere este 8,15
Și examenul de bacalaureat de anul acesta poate să. spună 

multe prin rezultatele obținute. Astfel, cea mai mare medie a fost 
9,94 și din 152 de elevi 93 au obținut medii mai mari de 9, 54 
medii peste 8, și 5 peste 7, ultima medie fiind 7,22.

Mai trebuie adăugat că din cei 69 elevi ai secției matema
tică ■ informatică 62 au susținut atestat obținând certificat de 
competență în specialitatea Informatică.

Colegiul Național Aurei Vlaicu este foarte bine cotat în to
pul liceelor școlare pentru că la noi se învață.

COLEGIUL NAȚIONAL „AUREL VLAICU" ORĂȘTIE
OLIMPIADE 2005
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Nr. Disciplina Premii Observații Nr.
Crt. pârtiei panți
1 LB. ROMÂNĂ 1-PREMIU II

6- PREMII III
7- MENȚIUNI

2 LB. ENGLEZĂ 1-PREMIU II
1- PREMIU III
2- MENȚIUNI

3 LB. GERMANĂ 1-PREMIU II
1-PREMIU III
5-MENȚIUNI

4 LB. FRANCEZĂ 1-MENȚIUNE
5 BIOLOGIE 1-MENȚIUNE
6 ISTORIE Șl SOCIETATE IN DIMENSIUNE VIRTUALA 

1-PREMJU II
1- MENȚIUNE

7 FILOZOFIE 1-MENȚJUNE
8 ECONOMIE 2 MFNȚIUNI
9 INFORMATICĂ 2-PREMII II 2 PART. 1 particip.

1-MENȚIUNE LA NAȚION. la baraj
10 GEOGRAFIE 1-MENȚIUNE
11 ISTORIE 1-PREMIU II 1 PARTICIPANT

1-PREMIU III LA NAȚIONALĂ 
5-MENȚIUNI

13

14

ISTORIE Șl SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ WEB
1- PREMIU II

ISTORIE Șl SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ SOFT
1 - PREMIU II
1- PREMIU III
1-PRFMIU I 2 PARTICIPANT! 1 menț. 
1 PREMIU II LA NAȚIONALĂ

FIZICĂ

1 PREMIU III

17 LB. LATINĂ
18 Concursul de fizicâ

16-MENȚIUNI
1-MENȚIUNE
1- PREMIU I 1 participant 1 menț.
2- PREMII II
1-MENȚIUNE
5- MENȚIUNI SPECIALE
1- MENȚIUNE

Constantin Săiceanu' 1PI 1PIII și 7 Mențiuni 
19 Con cursul. Mihai EmineScu
- faza națională Pili
OFERTA EXTRACURRICULARA
• REVISTA MĂIASTRĂ

COMETA
PHOENIX-revista electronică

• GRUPUL VOCAL ,,W00DS0NG"
• TRUPĂ DE TEATRU
• ANSAMBLUL CORAL „VLĂSTARELE
• FORMAȚIE DE DANS MODERN
• FORMAȚIE DE MAJORETE
• CERC GIMNASTICĂ AEROBICĂ

ISTORIE
• GRUP „SANITARII PRICEPUȚI"
• ECHIPĂ DE FOTBAL

HANDBAL
• CENACLUL „PHOENIX’

0RĂȘTIE1"

PICTURĂ
FIZICĂ

* CLUBUL „CASTALIA"
* CLUBUL „KATHARSIS"
* CURSURI OFERITE PRIN ACADEMIA CISCO

PARTENERIATE
ECDL

- ORGANIZAȚIA „SPRIJINIȚI COPIII"
ȘCOALA GENERALĂ „ANDREI MUREȘANU" DEVA

■ POLIȚIA ORĂȘTIE
■ Asociația Kogaion .
■ Centrul de Pedagogie Curativă
SCHIMBURI .CULTURALE: FRANȚA, GERMANIA. SERBIA

Colegiul Național .Aurel Vlaicu” promovează parteneriatui mul
ticultural între școli pentru desfășurarea unor proiecte comune 
de educație Europeană.

Scopul acestor proiecte este acela de a promova colaborarea 
dintre școli, legăturile dintre elevi și profesori, pentru dezvoltarea 
dimensiunii europene în procesul de învățământ și o mai bună 
cunoaștere a culturilor și limbilor vorbite în diferite țări.

lată câteva avantaje ale participării elevilor și profesorilor Ia 
aceste proiecte: mai multăîncredere în ei înșiși, în ceea ce poate 
oferi școala, deprinderea de a comunica și lucra în echipă, moti
vația de a învăța limbi străine, mai puține prejudecăți, interes 
pentru lumea din jur, interes, pentru diversitatea culturală a Europei 
și pentru avantajele participării ia Uniunea Europeană.

Nici elevii de la Colegiu nu se lasă mai prejos. Elevii din 
Vlaicu - cum își spun ei - deși nu sunt toți niște genii înnăscute, 
își trăiesc din plin viața de Jicean. Ei aduc un suflu nou prin 
activitățile pe care le organizează. Consiliul elevilor este o Orga
nizație foarte activă în viața școlii. Elevii, coordonați de condu
cerea colegiului se implică activ în viața școlii. Beneficiază de o 
modernă stație de amplificare. Clubul ecologic „Nouă ne pasă" 
și voluntarii colegiului (f. activi în parteneriatui cu ONG - Spriji
niți Copiii și Centrul de psihopedagogie curativă) vorbesc despre 
implicarea și devotamentul elevilor de la Vlaiou.

Revista Măiastră și Cometa apare trimestrial ea fiind o ade
vărată tribună pentru cei pasionați de literatură, scris. Măiastră 
este o revistă foarte cunoscută elevilor din zonă, ea ocupând 
ani la rând locul I la Concursul revistelor. Și toate acestea se 
petrec sub directa și exigenta supraveghere a conducerii colegiu
lui. reprezentată prin prof. Jurchele loan - un om ce sfințește 
locul.

(23268)

mailto:sorina.sarmai@lnformmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmed3a.ro
andras.bajuszOinformmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)

• cameră cămin, suprafață mare, perchet posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (CasaGrande)
• cameră cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488- 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• zona LManiu, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet. 650 mii. neg. Tel. 219470. (Multiprima)
• zonă centrală, gresie faianță, parchet, mobi
lată, ocupabilă imediat. Preț 17.500 euro neg. 
Relații tel. 219470. (Multiprima)
• dec, zona Mărăștiul Nou, gresie, faianță, 
balcon închis, preț670 mii. lei. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
• garsonieră, zona Gojdu, etaj bun, dec., par
chet, gresie, faianță, apometre, preț 19.000 euro. 
Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• confort 1, dec., bucătărie, baie mare, balcon 
închis, contorizări, ocupabilă imediat, zona b-dul 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara (Garant 
Consulting)
• confort 1, dec., st 35 mp, balcon închis, 
ocupabilă imediat, b-dul Decebal. Tel. 0741-
154401,227542, seara (Garant Consulting)
• zona Gojdu, et 1, modificată, 40 mp, contori
zări apă, gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță, tavan fals, spoturi, parchet, mochetă, bine 
întreținută tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Sala Sporturilor, cu balcon, et. interme
diar, parchet, gresie, faianță, contorizări, preț 
530 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Kogălniceanu, semidec., balcon închis, 
apometre, fără modificări, preț 700 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0745/302200,232.808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, et. 3, dec., ST 48 mp, hol central, 
parchet, gresie, faianță rigips, spoturi, frumos 
renovată tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat, preț 650 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona MărăștL dec., mobilată, balcon închis, et.
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Mărâști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, dec., mobilată et. intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mii. lei. Tel. 
0254/234401,0727706515. (Rubin’s Home)
• zona Mărăsti, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet mochetă ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin’s Home)
• zona Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet, 
dec. Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• zona Eminescu, dec., st 35 mp, balcon, că
mară et. intermediar, contorizări, recent ame
najată. Preț 520 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727706515. (Rubin’s Home)
• zonă bună, dec., amenajată frumos, liberă 
preț 695 mii., negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• B-dul 22 Decembrie, dec., 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimason)
• zona Gojdu, amenajată modificată cu living, 
parchet laminat, gresie, faianță contorizări, 48 
mp, et. 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• b-dul L Maniu, sdec., contorizări, preț 730 mii. 
lei, negociabil, tel. 206003. (Mimason)

• zona Dada, et. 3, mobilată contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)
• zona Eminescu, dec., etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată, gresie, faianță 
parchet, contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• dec. gresie, faianță zona Dacia, preț 450 mii, 
neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)

• neamenajată, zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)

• decomandată, suprafață foarte mare, gresie, 
faianță, geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014. (Casa Grande)
• ultracentral, Deva, contorizări, balcon închis, 
mobilă bucătărie, foarte frumoasă preț 620 mii. 
lei, negociabil, tel. 215212. (Prima-InveSt)
• hol, baie, bucătărie, living, cameră, cămară, 
modificări interioare, multiple îmbunătățiri, re
partitoare, st 48 mp, etaj intermediar, zona Goj
du. Preț 880 mii. neg. Tel.235019. (Casa de Vis)

• garsonieră 2 camere, gresie, faianță, contori
zări, superamenajată zona Dacia Preț 570 mii. 
lei negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• semidec, balcon, bucătărie, cameră, baie, 
gresie, faianță parchet, zona Dacia Preț 415 mii. 
negociabil. Țel. 235019. (Casade Vis)

• zona Kogălniceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat, preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).
• zona Dada, et. 1, complet mobilată și utilată 
contorizări, cu îmbunătățiri, preț 470 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• cu 2 carțere, contorizări, gresie, faianță repar
titoare, parchet, baie cu cabină de duș, recent 
renovată Aleea Romanilor. Preț 500 mii. ROL 
50.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa 
Betania)
• decomandată, superb amenajată, gresie, 
faianță contorizări, balcon închis, mobilată 
modern, utilată cu tv. color, combină frigorifică 
mașină de,spălat automată Aleea Saturn. Preț 
720 mii. ROL 72.000 RON. neg. Tel. 0724-169303, 
0743-103622. (Casa Betania)
• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta, în bloc cu 4 etaje. Decebal. 
Preț 780 mii. ROL 78.000 RON. Tel. 230221, 0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)

• etaj 3, decomandată balcon închis, conto
rizări, bine întreținută Eminescu. Preț 490 mii. 
ROL 49.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. 
(Casa Betania)
• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convertor pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• contorizări, parchet, gresie, faianță ocupabilă. 
imediat, zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și 
faianță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Union, et. 4, convertor + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convertor 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Flacăra, et. 9, convertor + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• în Hunedoara, zona Union, etaj intermediar, 
parchet lăcuit, balcon închis, gaz contorizat, 360 
mii. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

• zona Parâng, convector, lavabil, gresie, 250 
mii., negociabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)
• etaj % zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)

• tn Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• în Devă 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. 0745/302200,232.808. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona22 Decembrie, semidec., parchet gresie, 
faianță contorizări, et3, ocupabil imediat, preț 
17.000 euro, negociabil, tel. 0742/019418. (Prima- 
Invest)
• zona Minerului, semidec., parchet, gresie, 
faianță contorizări apă și gaz, et. intermediar, 
preț 660 mii. lei, tel. 0742/290024. (Prima-Invest)

• 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 mid., tel. 
0726/710903. (Prima-Invest)
• zona Casa de Cultură parchet gresie, faianță, 
apcmetre, gaz contorizat, preț 880 mii. lei, tel. 
0722/564004. (Prima-Invest)
• zona Bălcescu sdec. balcon închis, cetrală 
termică gresie, faianță, parchet. Preț 830 mii. 
neg. Relații la tel. 219470. (Multiprima)
• zonă centrală, sdec., gresie, faianță parchet, 
contorizări, bloc total acoperit. Preț 890. mii. 
neg. Relații la tel. 219470. (Multiprima)

• zona Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat, et. 4, stare bună preț 800 mii. lei, nego
ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)
• b-dul N. Bălcescu, dec., 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență, 820 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)

• dec, amenajat, CT, aer condiționat termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1,530 
mid. lei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)

• bL R, str. Caragiale, dec., et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zona Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet, gresie, faianță, apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, împăratul Traian, parchet, 
modificat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208,0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)

• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă centrală, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• Gojdu, et 3, semidecomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri. Preț 900 mii. lei. Tel. 224296,

* 0788/361782. (Garant Consulting)

• zona Piața centrală et.2, semidecomandate, 
contorizări, ocupabil imediat. Preț 980 mii. lei. 
Tel. 224296,0788/361782. (Garant Consulting)

• Scărișoara, parter, amenajat, totul nou, posi
bilitate privatizare. Merită văzut Preț la vedere, 
ocupabil imediat. Tel. 224296, 0788/361782. 
(Garant Consulting)

• decomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, 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)

• zona Udo, etaj intermediar, decomandate, 
contorizări, preț 1,02 mid. lei. Tel. 0740-013971, 
231121. (Garant Consulting)
• zona Creangă, decomandate, contorizări, preț 
1,130 mid. lei. Tel. 0740-013971,231212. (Garant 
Consulting)
• zona Dada, etaj intermediar, amenajări, 
contorizări, preț 570 mii.Tei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• semidecomandate, in zona Al. Armatei, et.3, 
complet mobilat, contorizări, ocupabil imediat, 
preț 750 mii. Tel. 0745/411449. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• semidecomandate, etaj 2, bdul N. Bălcescu, 
foarte bine întreținut 830 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• etaj bun, zona Al. Crișului, gresie, faianță, 
lavabil, termopan, apometre, gaz 2 focuri, balcon 
închis, preț negociabil. Tel. 0788/497615. (Agenția

: ImobiliaraNr.l Deva)
• in Dada, ST 50 mp, podele laminate, gresie, fa
ianță, balcon mare (2x6), centrală termică, aer 
condiționat, living, ușă nouă. Preț 950 mii. lei, 
neg. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• semidecomandate. Dada, etaj bun, parchet, 
gresie, faianță lavabil, contorizări, preț 620 mii. 
lei. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• semidecomandate, zona Bejan, podele lami
nate, gresie, faianță convertor, apometre, preț
550 mii. lei. Tel. 0745/786578 (Agenția Imobiliara 
Nr.l Deva)
• etaj 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut. Bălcescu. Preț 900 
mii. ROL 90.000 RON. neg. Tel. 0724-169303,0743- 
103622. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, balcon închis, conto
rizări, bine întreținut Aleea Neptun. Preț 12 mid. 
ROL 120.000 RON. Tel. 0742-005228 0720-387896. 
(Casa Betania)

• etaj 2, decomandate, gresie, faianță parchet 
laminat, balcon închis, merită văzut, st 65 mp. 
Dorobanți. Preț 32.000 euro. Tel. 0741-120722, 
0724-169303. (Casa Betania)
• modificări interioare, gresie, faianță parchet 
laminat, balcon, contorizări, bine întreținut. 
Aleea Crișului. Preț 650 mii. ROL. 65.000 RON. Tel. 
0724-169303,0743-103622. (Casa Betania)

• zona Bălcescu, decomandate, 55 mp, et. 2, 
vedere la stradă parchet, centrală termică 
balcon, ocupabil imediat, preț 990 mii. lei, tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, modificări, 
transformat în 3 camere, vedere în două părți, 
termopane peste tot, parchet, stare bună gre
sie, faianță, balcon închis, contorizări, reparti
toare, boxă se dă cu bucătăria mobilată preț 
1250 mii. lei neg., tel. 0788/165703,232809. (Fiesta 
Nora)
• zona Bejan, decomandate, balcon, et. inter
mediar, faianță vedere în două părți, contorizări, 
preț 400 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, et. intermediar, decomandate, 
balcon închis, centrală termică parchet nou, 
gresie, faianță rigips, spoturi, ușă metalică, 
centrală termică preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0723/251498 232809. (Fiesta Nora),
• zona Miorița, decomandate, et. 3/4, modificat, 
55 mp, bucătărie modificată contorizări, hol 
central mare, balcon, preț 32.000 euro, nego
ciabil, tel. 0722/362364,232809. (Fiesta Nora)

• zona Liliacului, decomandate, parchet nou, 
gresie, faianță, lavabil, ușă de lemn masiv, 
contorizări, renovat recent, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță, parchet laminat, lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• parchet balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță, zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938,0721-268668. 
(Ag. Imob. Ella)
• semidecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil imediat, preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodern, 
parțial mobilat, merită văzut, 1,250 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, ușă schimbată, ocupabil 
imediat, preț 340 mii. lei. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• in Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
imob. Ella)
• ocazie! zona Minerului, decomandate, et. 1, 
bloc de cărămidă îmbunătățiri, parchet, modifi
cări interioare, centrală termică preț 820 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0745/253662,211587. (Ag.Evrika)
• zonă ultracentrală, decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)

• zona Dorobanți, et, 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet” 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona AL Streiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• zona Dacia, et. 2, amenajări interioare, ocu
pabil imediat, preț 600 mil.lei. Tel. 0745/253662. 
(Ag.Evrika)

• zona L Creangă, decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis, gresie și faianță în baie, 
faianță în bucătărie, vedere în două părți. Preț 
1,150 mid. lei. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona Bălcescu, et. 2, dec., CT, ușă metalică, 
vedere la stradă Preț 1,05 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0727724551. (Rubin’s Home)
• zonă centrală etaj 2, parchet, gresie, faianță, 
apometre, baie cu geam, balcon, gaz contorizat 
-1 foc, vedere în spate. Preț 985 mii. lei. Tel. 
0254/23.4401. (Rubin’s Home)
• zona L Creangă etaj 1, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată mobilat. Preț 1,560 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• ultracentraL dec, et. intermediar, 2 balcoane. 
Preț 1,3 mid. lei. Tel. 0254-234401, 0727706515. 
(Rubin's Home)
• zona Dada, contorizări, repartitoare, bloc de 
cărămidă. Preț 650 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727744923. (Rubin's Home)
• zona Kogălniceanu, în circuit, et. intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță. Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 0254-234401,0727706515. (Rubin’s Home)

• faianță in baie și în bucătărie, zugrăvit, 
apometre, zona Dacia. Preț 530 mii. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)
• semidec, contorizări, gaz 2 focuri, balcon, 
complet mobilat, etaj intermediar, zona Aleea 
Armatei. Preț 750 mii. negociabil. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)

• decomandate, parchet, gresie, faianță zugră
vit balcon închis, ocupabil imediat zona Gojdu. 
Preț 800 mii. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• urgent, zonă bună, dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)

• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)

• semidecomandate, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică, preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Știi Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, Micro 5, gaz contorizat, 
parchet, 250 mii., negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)

• Micro 7, et. 1, contorizări, CT, parchet, balcon, 
preț negociabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)
• semidecomandate, zonă ultracentrală CT, 
alte îmbunătățiri, etaj intermediar, 875 mil,, 
negociabil. Tel. 0741/130438 (Profil Expert Hune- 
doara)
• semidecomandate, zona gării, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică bun pentru privatizare, 550 
mii., neg. 0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)

• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
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• Mfcro t, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună, boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488, (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• MM gări, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488 Cina Terra 
Mia Hunedoara)

• Hunedoara, Mkro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel.747798,0742/872106,0742/902488. 
Orna Terra Mia Hunedoara)

• Hraradom, OM, decomandate, centrală, mo
bilier la comandă, gresie, faianță, instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798,0742/872106, 
0742/902488 (TmaTerraMia Hunedoara)

• mm Buctgi, etaj 2, centrală, 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• MMlucagllără wr Lțiri ">0 mii, nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• mm Teatru, decomandate, centrală, 800 mii. 
negociabil Tel. 718706,07451354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• mm Mfcro 5 et. 1, ușă metalică, 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• mm Mim 5/1, et 1, centrală, amenajat 720 
mil, negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• mm Artkna, et 3, ușă nouă, 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ap. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

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

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• de pitlwnU decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tei. 211587. (Ag.Evrika)

• mm Gojdu. centru, Progresul, inclusiv 
blocurile tum. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• ugMtMnă liniștită, plata imediat, tel. 215212 
(Prima-lnvest)

• urgent dec, zonă ultracentrală contorizări, 
mobilat complet tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• In zonete: Gojdu, Dacia Mărăști, Cuza Vodă ■ 
cu garaj, Avram lancu. Se oferă preț bun, cu pla
ta imediat 0723/251498 232.809. (Fiesta Nora)
• regent, mm împăratul Traian, Gojdu, et 1,2. 
Ofer plata pe loc. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Vând ap, 3 camere (05)

• urgent dec, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)

• decomandate, centrală termică etaj interme
diar, zona Dorobanți, preț 1,5 mid. iei, negociabil. 
Tel. 253588, 0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, parchet laminat geamuri 
termopan, gresie, faianță etaj intermediar, 
Scărișoara, preț 850 mii., negociabil, contorizări. 
Tel. 0720/062014 (Casa Grande)
• decomandate, 2 băi. 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă pod, faianță și gresie, 
contorizări, I. Corvin, preț 1,1 mid. Tel. 253588 
0722/624091. (Casa Grande)
• semideconwndafe, neamenajat contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588 
0722/624091. (Casa Grande)

• mm Dorobanțt parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băi, gresie, faianță parchet nou, ușă 
metalică baie mare cu cadă pe colț. 48000 euro, 
neg, tel. 0788'165708 0745/302200. (Fiesta Nora),
• zona Sala Sporturilor, et. 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări. parchet ocupabil 
imediat Se acceptă și variante de schimb, 850 
mii. lei, neg. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)

• mm adu Maniu - Decebal, decomandate, et 
intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică tel. 0723/251498 232809. (Fiesta Nora)

• zom Dada, decomandate, et. 2, parchet, 
gresie, faianță, centrală termică mobilă de 
tineret preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)

• mm Zamfrescu, decomandate, cu 2 băi, par
chet gresie, faianță loc de parcare, vedere în 
două părți, contorizări, interfon, preț 1.600 mii. 

lei, neg. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zom împăratul Traian, superamenajat, 
contorizări, aer condiționat gresie, faianță 
parchet 2 balcoane, et. 2, preț 1,5 mid., nego
ciabil, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zom Dada, transformat în ap. 2 camere, 
ocupabil imediat preț negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• zom piață bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă dtracentrală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256 (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)

• regent! zona Liliacului, decomandate, parter 
înalt balcon mare închis cu termopan, centrală 
termică parchet gresie, faianță modificări inte
rioare, 2 băi, termopane la camere, preț 1,38 
miliarde negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• zonă idtracentrală superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• semidecomandate, bloc de 4 nivele, 
contorizări. ocupabil imediat, preț 650 mii. lei.
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

Pâine albi & Pâine neagră
Pâine albi felii Pâine neagră felii 
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v Pâine semialbâ felii 
C Pâine multicereale
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• decomandate, zonă centrală modificat 
contorizări, parchet, gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tel. 
228540,0722-566938 0721-268668 (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zom Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet balcon, preț 13 mid. 
lei. Telefoane 228540,0745-653531. (Ag. imob. 
Ella)
• zom AL Neptun, parter, decomandate, ame
najat centrală termică parchet, 2 băi, boxă bu
cătărie modificată. Preț 1,350 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom Gojdu, etaj 2, semidecomandate, con
torizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom AL Armatei, etaj 3, semidecomandate, cu 
balcon, bine întreținut. Preț 800 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• zom Progresul, et. 2, amenajat, contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)
• zom Ukttcu Nou, amenajat contorizări. Preț 
1,6 mid. lei. Tel. 0254-234401,0727724551. (Rubin’s 
Home)
• zom Muz, et. 1, dec., boxă garaj. Preț 63.000 
euro neg. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)

• zom Endnoscu, semidecomandate, conto
rizări, preț 850 mii. lei. Tel. 0740-013971,231212. 
(Garant Consulting)
• zom DacobaL decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
amenajări, CT, preț 40.000 euro. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• zom Patria, semidecomandate, amenajări, 
contorizări, preț 1,3 mid. lei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• zom Progresului decomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri, preț 1,35 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)

• zonă centrală sdec., balcon închis, faianță, 
parchet, centrală termică Preț 1350 mid. neg. 
Relații latei. 219470. (Multiprima)
• grade, faianță parchet, balcon închis, gaz 2 
focuri, repartitoare, modificări interioare, 
mobilat, zona Titu Malorescu. Preț 940 mii. nego
ciabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• modificat, teimopana peste tot, parchet, gre
sie, faianță, forme rigips cu spoturi, boxă, repar
titoare, parțial mobilat, zona loan Corvin. Preț 
1,250 miliarde lei. negociabil. Tel. 235019. (Casa 
de Vis)
• decomandată bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare. Mlhal Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betanla)

• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băl, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. ROL. 
170.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa 
Betania)
• decomandată 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet, bloc acoperit. Decebal. Ultracentral. 
Preț 1,250 mid. ROL 125.000 RON. Tel. 0742-005228 
0724-169303. (Casa Betanla)
• eta| 1, zona Dunărea-gară 825 mii. negociabil. 
Tel. 718706 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil, Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6 modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom Fabricii de Tricotaje, centrală, 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)

• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• Hunedoara, decomandată OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488 (Ti na 
Terra Mia Hunedoara)
• Micro 8 decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică, 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• MStai Viteaziă modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală preț 525 mii. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Transilvaniei, etaj 2, convectoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bdul Traian, amenajat, 2 balcoane închise, 
convector, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

• Micro 6 etaj 2, semidecomandate. preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Deva, zom Uzo Balcan, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 850 mii., negociabil sau schimb cu 
casă în Ghelar, plus diferență Tel. 0722/973569. 
(Profil Expert Hunedoara)
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• decomandate, zom Union, etaj 3, centrală 
termică, faianță, 880 mil., negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Om, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj Intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika).
• rona împăratul Traian, cu garai, Gojdu, Emi
nescu (poliția județ), piața centrală Plata se face 
urgent, tel. 0723/ 251498 232809. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit, preț 2,300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• decomandate, centrală termică proprie, 
balcon închis, zona Poliției Județene. Eminescu. 
Preț 45.000 euro neg. Tel. 0742-005228,0720- 
387896 (Casa Betania)

• zom Ion Creangă, decomandate, et. 3, cu 2 
balcoane, modificări Interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
șl apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut. 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)

• zom EmlnMcti, 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 termica, boxă bloc 
acoperit cu țiglă. Preț 2,150 mid. neg. Relații la 
tel. 219470. (Multlprlma)
• zom Băkucu, etaj 3, st 110 mp, 2 băi, parchet, 
contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254-234401. 
(Rubin’s Home)

• zom Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
centrală termică, parchet, bucătărie modificată 
faianță gresie, contorizări, uși de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere în spate, Preț 1,5 
miliarde lei. Telefon 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom Emlnoacu, decomandate, 3 balcoane, 2 
băl, parchet. Preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom Liliacului decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi. contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)

• zonă centrală l. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băl, Ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• decomandate, modificat, etaj intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabll, 
garaj dublu cu beci, preț 1,3 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zom Dorobanți 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)
• zom împăratul Tralan, dec., hol central, 
balcon închis, contorizări, garaj sub bloc, preț 
negociabil, tel. 0740/210780. (Prima- Invest)
• doc, et 95 mp, ultracentral, amenajat, gresie, 
faianță 2 balcoane închise, 2 băi, preț 1,6 mld„ 
tel, 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zom bdul Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță, parchet, ocupabil imediat, preț 1,6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• decomandate, 2 băi, neamenajat, etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235589,0723/419974. (Casa Grande)
• decomandate, amenajat stil occidental, CT, 
zona Dorobanți. Tel. 0741-154401,227542. (Garant 
Consulting)
• decomandate, 2 băi, amenajări, CT, b-dul 
Decebal. Tel. 0741-154401, 227542. (Garant 
Consulting)
• Llaadul contorizări, 2 băi, 2 balcoane, 2 boxe, 
lavabil, interfon, preț 1,6 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• Decebal contorizări, 2 băi, 2 balcoane, cu 
vedere în 2 părți, preț 1,5 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zom CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj I, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, zom Parâng, etaj intermediar, 
îmbunătățiri, 650 mii., negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică interfon, 900 mii., negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5 camere (09)

• 220 mp, 2 băi, garaj, gresie, faianță parchet, 
alte îmbunătățiri. Preț 40.000 euro neg. Relații la 
tel. 219470. (Multlprlma)

Vând case, vile (13)

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

0745/253662. (Ag.Evrika)
• casă p+1,4 camere, 2 băl, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane, st. 
1200 mp. Deva. Preț 100.000 euro neg. Tel. 0742- 
005228 0720-387896 (Casa Betanla)

• Deva, 2 corpuri, 6 camere + 2 livlngurl, 2 bal
coane, garaj + pivniță mare, centrală termică st 
1400 mp., preț 77.000 euro. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)

• zom Zăvoi 2 camere, cetrală termică s,c.= 
90 mp, s.t.= 154 mp. Preț 2 mid. neg. Relații la tel. 

219470. (Multiprima)

• zom Parângului 4 camere p+1, casă 
cărămidă costrucțle nouă, etajul în curs de 
finisare, centrală termică acoperiș de țiglă Preț 
3 mid. neg. Relații latei. 219470. (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)

• zom Ceangăi renovată complet, 3 camere, 
bucătărie, bale, podele laminate, gresie, faianță 
lavabll, centrală termică, garai-2 mașini, ST 400 
mp, preț 68.000 euro, negociabil, Tel. 0788/ 
497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• zona parc, bucătărie, bale, parchet, gresie, 
faianță teren 1000 mp, preț 3 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l 
Deva)
• zom Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mlmason)
• zom Liceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină, 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)

• zonă centrală 2 camere, bale, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, 1,5 mid., 
tel. 0745/640725. (Mlmason)

• zom Ceangăi pentru demolat, curte, grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071.206003. (Mlmason)

• In Deva, 2 corpuri, 3 camere, bale, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă curte, 
grădină, st 650 mp, preț 1,8 mid. lei. Tel. 0722- 
566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• P+L, IMng de 30 mp. 3 dormitoare, 2 băl, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 

1700 mp. construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zom ChlzW, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)

• zom centrul vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).

• trei camere,anexa, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)

• urgent casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, tel. 215212 (Prima-lnvest)

• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587.0745/253662. (Ao. Evrika'

Vând case la țară (17)

• casă In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)

• 3 camere mari, bucătărie,' baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 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 mii. lei, negociabil. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Elia)

• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)

• la 1* km de Deva, ideal casă de vacanță, casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha, preț 500 mil. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la l km de Hunedoara zonă pitorească bale 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă, fosă septică curte 
betonată grădină, st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)

• casă * camere, 2 corpuri, curte șl grădină st. 
3.000 mp. pomi fructiferi șl viță-de-vie, situată la 
10 km. de Deva Preț 30.000 euro neg. Tel. 0741- 
084668 0720-387896. (Casa Betanla)
• uraant, casă modestă cu teren, în zona 
Brănlșca, lila, Șoimuș, Boholt, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• casă Mbânească 3 camere, anexe, grădină, 
zona Bobălna, preț 400 mil. lei, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie,

Sarchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
tren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615,

(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

Vând teren (21)

• In ixduitvltate parcele de teren intravilan, 
Prelungirea Vulcan, priveliște deosebită supra
fețe cuprinse între 4O0-1OOO mp, FS 24,5 m, cu
rent, gaz etc,, preț 20 euro/mp. Tel. 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• Prelungirea Vulcan, suprafață 600 mp, utilități, 
FS mare, preț 25 euro/mp, negociabil. Telefon 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• In cxdusMtete 900 mp teren Intravilan, la DN7, 
. situat vizavi de Biserica Baptistă FS 14,5 m, toate

utilitățile, acces DN7 șl calea ferată, preț 99.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/411449,0723/191901. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• In axcluslvltate 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 Intravilan, în Brad, ST 6300 mp, curent, 
apă, canalizare, preț 5 euro/mp. Tel. 
0786/497615, (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• In Simeria, la DN7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• In Deva, ST 2800 mp, FS 16 m, utilități: apă gaz, 
curent, canalizare, preț 14 euro/mp, negociabil. 
Telefoane 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)

• zom depozitelor, 6700 mp, front la două 
străzi, toate utilitățile. Preț 15 euro/mp neg. 
Relații la tel. 219470. (Multiprima) .

• zona Zăvoi st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel.. 
0726/826624. (Temporis)
• Intravilan, central Deva, 1300 mp, fs 22 m, 
toate facilitățile, apă, gaz, curent, preț 30 
euro/mp, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva șl împrejurimi, intravilane și extrav
ilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• Intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp„ în zonă rezidențială toate facilități
le. 10 parcele vândute, Preț 15 euro/mp. neg. 
Telefoane 0740-914688, 0724-169303, 223400. 
(Casa Betanla)

• scos din circuitul agricol, st 7900 mp. Front 
stradal 40 metri, curent electric pe teren, gazul 
metan trece prin fața terenului, situat pe strada 
ce duce spre aeroport de la DN 7, în spatele noii 
fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. Telefoane 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• Intravilan, st. 4000 mp. front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate șl parcela Teren situat 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 
0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• Prelungirea Vulcan, 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)
• zom Clndș, preț 11 euro/mp. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara)

• construcție casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• zom Valea Seacă, ideal construcție hală, 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)

• zom Brănlșca, lila, Șoimuș, Boholt, pentru 
construcție casă 300-2000 mp, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)

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

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

Direcția Județeană a 
Drumurilor R.A. Deva
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RECLAME

Vând spații comerciale (25)

■ două spații în zonă centrală modern amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mlmason)
• zom Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mlmason)
• hală producție, Deva, 220 mp, cu platformă 
betonată de 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro negociabil, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Alte imobile (27)

• vând fermă 4 ha teren, 7 grajduri, magazii, 
șopron. 5,500 mid. lei. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• se vinde fermă zootehnică teren aferent 5 ha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic,
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, 5,5 mid. lei, 0745/640725. (Mimason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva'

Chirii imobile (29)

• 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 străine, oferim 
300 euro/lună Tel, 227479,0745/367893. (Garant 
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 șl 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 mo
dern șl utilat, contorizări. Gojdu. 130 euro/lună 
Tel. 0741-120722,0720.370753. (Casa Betania)
• «fer spre închiriere apartament 2 camere, 
Dada nemobllat, contorizări, etaj Intermediar, 
preț 70 euro/lună Tel. 253588,0722/624091. (Casa 
Grande)

• 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 l. 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 în 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• spațiu comercial zona piață, parter, 22 mp, cu 
bale, amenajat occidental, 150 euro/lună nego
ciabil, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

• ofer pentru închiriere garsonieră dec., 
corhplet mobilată D. Zamfirescu, 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. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• se caută urgent.de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobi late. 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 46 mp, zona Teatru, amenajat, 1,7 mid. li 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara;
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Schimburi imobile (30)

• schimb apartament 2 camere, et. 1, zona Zam
firescu, semidecomandate, centrală termică 
modificări interioare, termopan, ușă metalică cu 
panel, balcon închis, lavabil, cu apartament 3-4 
camere, etaj intermediar, zona Progresului, bloc 
de cărămidă. Ofer diferență de 150 milioane de 

lei. Telefoane 230479,0745/253662. (Evrika)
• schimb ap. 3 camere, etaj 1, Al. Crișului, su
peramenajat, cu similar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferență. Preț negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587.(Evrika)
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Vând ap. 2 camere (03)

• circuit, modlficârl, amenajări, balcon, conto
rizări, zona Kogâlniceanu, preț 29.500 euro, nego
ciabil. Tel. 215113,0746/609615.
• decomandate, 2 balcoane, etaj 1, Deva, 
central, preț 1,150 mid. lei. Tel. 0745/888619, 
227661 seara.
• decomandate, modem amenajat, Deva, zona 
Liliacului. Tel. 0745/039628
• Deva, împăratul Traian, 54 mp, 2 balcoane, 
parchet, gresie, faianță, apometre, gaz conto- 
rizat, 880 milioane, urgent. Tel. 215212.
• Hunedoara, lângă Hotel Rusca, 700 mii. lei. Tel. 
712052, orele 19-22,0722/698344.
• In circuit, contorizări, 2 focuri gaz, interfon, 
etaj intermediar, zonă centrală, parchet, faianță, 
balcon, preț 900 milioane lei. Tel. 0745/202164.
o In Deva, Al. Moților, 2 focuri gaz, contorizat, 
neamenajat, preț 580 milioane lei. Tel. 
0724/439539.
• ki Deva, etaj intermediar, preț 510 milioane lei. 
Tel. 0720/437889.
o multiple îmbunătățiri, zona Gojdu Deva, preț
830 milioane lei. negociabil sau schimb cu 
apartament în Zaiău. Tel. 0745/079659.

• mu icMmb, în Deva, parter, pentru spațiu 
comercial, preț 21.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/335189.
• Mmldecomandate, etaj intermediar, zona 
Gojdu, foarte bine întreținut Tel. 0721/744514, 
preț 900 mii, negociabil.

• Mmldecomandate, centrală termică, îmbună
tățiri, modificări, zona Gojdu, preț 950 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/744514
• somWocomandate, Dada, parter, amenajat, 
contorizări, preț 600 milioane lei. Tel. 
0740/015454
• Mmldecomandatțeiaj 2, zonă ultracentrală, 
fără îmbunătățiri, balcon, preț 950 milioane lei, 
negociabil. Tel. 215113,0746/609615.
• zonă bună, etaj 4, bloc acoperit șl 2 aparta
mente 2 camere, parter înalt, rară îmbunătățiri, 
preț 580 milioane lei, ușor negociabil. Tel. 
0723/686162.
• zona gări Deva, preț 690 milioane lei, urgent. 
Tel. 0720/437889.

Cumpăr ap.2 camere (04)

• In Deva, Micro 15, indifemt de stare, exclus 
blocurile turn. Tel. 0721/985256.

Vând ap. 3 camere (05)

• bloc de cărămidă, parchet, et. 3, Al. Moților, 
bloc Al/5, Gojdu, apartament liber, preț 720 mii., 
negociabil. Tel. 0721/985256.
• decomandate, 2 balcoane închise cu 
termopan, faianță, gresie, parchet, centrală 
termică, bucătărie mobilată, Deva, zona Mărăști, 
45.000 euro. Tel. 0742/223535.
• decomandate, Al. Păcii, etaj 2, îmbunătățiri, 
contorizări, modificat. Tel. 213244 0741/154394.
• Deva, modificat, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, ușă metalică, ocupabil imediat, preț 
720 milioane lei. Tel. 0722/564004.

• sau schimb cu apartament 2 camere, deco
mandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, etaj 1, 
zonă centrală, preț 39.000 euro. Tel. 228615.

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Deva, Liliacului, etaj 2, preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0727/066092.
• zona pieței, bloc acoperit, etaj 4, cărămidă, 
lavabil, parchet 2 băi, interfon, centrală termică, 
aer condiționat, ocupabil imediat, preț 39.000 
euro. Tel. 233473,0723/712388.

Vând 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.
\ • casă, In Deva, zona Progresului, 4 camere, 

. bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, gradină de legume. Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus intermediari.
• casă, ultracentral, pretabilă și pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, bu
cătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva, tel. 0726/972966.
• în Deva, zonă centrală, preț 119.000 euro. Tel. 
0723/335189.

Cumpăr case, vile (14)

• in Simeria, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
minimum 400 mp, ofer 1,5 mid. lei. Tel. 
0727/844590.

Vând case de vacanță (15)

• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straia, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)

• casă cu curte 845 mp și grădină 3507 mp, 
Tâmpa, lângă Simeria, apă, gaz, canalizare la 
poartă Tel. 0788/469152,0254/212803.

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

• In localitatea Certej, 2 camere, hol, grădină, 
fântână, teren 2000 mp și loc de casă de 1000 
mp, anexe, ocupabilă imediat, preț 500 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0723/608733.

• $ camtra, șură, beci și anexe, în comuna 
Beriu. nr. 117, Hunedoara, suprafață 0,25 ha, 
preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0744/708113.

• In Otmimtea, acces auto, stare foarte bună, 
fântână, grădină 1200 mp, preț 330 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0745/582117.
• vând țigani casă de locuit în Ormlndea, 2 ca
mere , hol, bucătărie, livadă, fântână acces auto, 
FS 20 m, ST 1223 mp. Tel. 0727/T56116.

Vând garsoniere (19)

• contort 1, dec., bucătărie, baie, balcon închis, 
ocupabilă imediat, bdul Decebal. Tel. 0741/
154401,227542, seara
• In cartierul Dacia, bl. 4, etaj 1, gaz șl apă con- 
torizate. Tel. 230592,0723/807419,0720/400439.
• urgent, renovată complet, Deva, fără interme
diari. Tel. 0727/773142.
• zona Dada, etaj intermediar, contorizări, re
partitoare, multiple îmbunătățiri, mobilată ocu
pabilă imediat, preț negociabil. Tel. 0743/139599.

Vând terenuri (21)

• 1779 mp teren, Deva - Sântuhalm, zona Alaska 
Tel. 210869,223783.
• hrtravlan In Deva zonă rezidențială preț 25 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/516463.
• Intravilan, 9400 mp, fs 60 m, apă, gaz, la DN7, 
Vețel, preț 7 euro mp, negociabil. Tel. 
0746/888619.
• Intravilan, po DN 7, la Ieșire din Deva - 
Sântuhalm, 2600 mp, fs 15 m, preț 10 euro mp, 
negociabil. Tel. 231245.
• Intravilan, pomi fructiferi, lângă Primăria 
Berthelot, 87 ari, se poate parcela 5 km de 
Hațeg. Tel. 770687.
• Intravilan, st 1000 ■ 3000 mp, zonă privată 
pentru construcție casă sau casă de vacanță. 
Tel. 0720/437889.

Vând spații comerciale (25)

• In Ortștle, Str. Gării, 60 mp și anexe, total 600 
mp, preț 60.000 euro. Tel. 0744/124761.
• vând spațiu comercial, 55 mp, apă canal, elec
tricitate, parter, zona Mărâștl, Deva. Tel. 
0744/644320.

Vând alte imobile (27)

• vând chioșc aluminiu 8 mp. Tel. 0743/139581.

Imobile chirii (29)

• caut pentru închiriat apartament 3 camere 
decomandate, cu centrală termică mobilat, 
dotat, pentru străini. Tel. 0745/367893.
• Deva, zonă centrală 45 mp. Tel. 0726/224002, 
0726/224003.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere 
nemobilat, ofer 70 euro/lună Tel. 227479, 
0745/367893.
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată 
contorizată preț 70 euro. Tel. 0721/285256.
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere, 
decomandate, centrală termică mobilat și utilat, 
zona Lido, 100 mp, preț 400 euro/lună. Tel. 
0745/367893.
• ofer spre închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată în Deva, preț 700.000 lei/zi. Tel. 
0722/564004
• ofer spre închiriere spațiu comercial 45 mp, 
Deva, zonă centrală Tel. 0726/224003, 
0726/224002.
• ofer spreînchiriere spațiu comercial amenajat 
pentru birouri, punct sanitar, zonă centrală 
ocupabil imediat, 30 mp, contorizări. Tel. 231284

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 L, af 1996, stare foarte bună, 
60.500 km, preț 70 milioane lei. Tel. 0254/214997, 
0745/842265.
■ vând Dada 1310 Li, af 2002, unic proprietar, 
vopsea originală din fabrică, ireproșabil. Tel. 
0723/270348.

• vând Dada 1410, cutie 5 trepte, import 
Ungaria instalație GPL omologată, cauciucuri 
noi, an 1987, caroserie fără rugină ținută în 
garai- preț 65 milioane. Tel. 0723419531,

Auto străine (37)

• vând caroserie Mercedes Cobra cu motor 
defect, preț negociabil. Tel. 0721/068160.
• vând CHroen BX 1,4, benzină af 1984 RAR 2006, 
roșu, asigurare decembrie 2005, rovignetă alar
mă casetofon, stare bună, preț 1750 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092.
• vând Citrifen ZX Diesel, af 1995. Tel. 
0723/300143.
• vând Daewoo Matiz, af 2004, garanție 2 ani, 
climă, muzică Tel. 0744/125690.
o vând Ford Fiesta, benzină 1300 cmc, af 2002, 
închidere centralizată faruri electrice, climă, 
radio + CD, 49.000 km, jante aluminiu, alarmă 4 
airbag, abs, servo total, 6900 euro. Tel. 
0745/202164.
• vând Peugeot 605 Turbo Diesel, af 1991, RAR 
2007, preț 4000 euro. Tel. 0724/508559.

Microbuze. Dube (38)

o cumpăr dubă auto din aluminiu, pentru uz 
gospodăresc. Tel. 0723/238551.

Camioane, remorci (39)

• vând remorcă monoax, capacitate 1500 kg, 
pentru tractor 45 CP, preț 15 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 683091.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând etectropompă 1,5 Kw, preț 4 milioane lei, 
negociabil. Tel. 213377.
• vând gafer orizontal banzic, vând sau schimb 
motor tăiat lemne, ariante. Tel. 281785, 
0722/678001.
■ vând mu schimb tractor U 650, stare bună 
vând sau schimb motor de tăiat lemne 15 CP TN. 
Tel. 281785,0722/678001.
• vând tractor U 650, înmatriculat, cu plug, 
Mărtinești, 56, Tel, 246342,0746/031049.

o vând regent 2 combine C14 M, masa 3,60 m, af 
1992, stare bună de funcționare. Tel. 
0258/718150,0746/124718 0744/625417.

Piese, accesorii (42)

o vând diferite piese Lada noi, originale, aripi 
față ușă stânga, parbrize. Tel. 770687.

• vând motor de tractor U650, standard, nou, 
motor tăiat lemne și scândură funcționează la 
priza tractorului, mori de măcinat cereale 
știuleți și boabe. Tel. 282779.
• vând punte spate, lunetă și cutie viteză 4 
trepte Dacia 1300. Tel. 260412.

Mobilier și interioare (47)

o vând mobilă și electrice diverse, preț nego
ciabil Tel. 0743/139581.
• vând coloritere de bucătărie 2 bucăți cu 7 și 14 
elemenți, 2 bucăți apometre pentru apă caldă 
Tel. 0254/223687.
• vând dulap tip bibliotecă cu vitrine și dulapuri 
de haine, preț 3 mii. lei. Tel. 233084.
• vând canapea extensibilă servantă birou, 
măsuță tv, masă extensibilă sufragerie, 
mochete, mobilă hol, masă + 6 scaune tapițate,

S’i automată combină frigorifică. Tel. 
0742/939993,0743/211074,0724/643045.

• vând pat pentru o . persoană, 500.000 lei, 
mochetă 2/2 m, 300.000 lei, cântar de bucătărie, 
100.000 lei. Tel. 226818

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând videorecorder Sharp și amplificator 
Technics, convenabil. Tel. 0745/253413,218234 
seara
• vând CD ■ RW Extern „Asus” în garanție, preț 
avantajos. Tel. 0744/567736.

ofertă specială! 
Tărâțe în amestec cu făină 
furajeră la prețul de numai 
1950 lei/kg+TVA - vrac.
Adresa: SC Albapam SA AJba-lulia 

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 5. 
Tel.0258/813.495, 
0258/815.540. (23232)

• 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.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând ap. foto Minolta profesional 800 Si, cu 
accesorii TeL 0723-981-073.
• vând Imprimantă nouă Deskjet 340 și masă 
veche peste 100 ani. Tel. 216334
• vând tdofon Nokia 3200 cu cameră foto, preț 
3.100.000 lei, negociabil. Tel. 0727/935825.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• ocaziei vând memorie DDR 256 MB, 900.000 lei, 
hard disk 40 GB, 1.900.000 lei, bonus 3 DUD-url 
programe. Tel. 0727/464388.
• vând calculator AMD 1800 MHz, HDD 40 GB, 128 
DDRAM, boxe, drivere, nou, în cutie, preț 85 
milioane lei. Tel. 0722/161644,225640.
• vând copiator Canon, stare foarte bună, preț 
24 milioane lei.Tel. 0745/364948,0722/676066.
• vând copiator Minolta A4 ■ A3, prețuri foarte 
bune, garanție, consumabile ieftine. Tel. 
0723/335189.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând costum nou, negru, de damă mărimea 
48/1,750 mii., ficus, plantă matură, 2 m înălțime, 
preț negociabil. Tel. 226818
• vând rochie de seară model cu corset + voal, 
culoare deschisă, mărime reglabilă, preț 2 
milioane lei. Tel. 0742/939993.

Materiale de construcții (53)

• vând ieftin 15 pereți din prefabricate (12 mari 
pentru exterior și 3 mici pentru interior), pentru 
construcții de casă, cabană Tel. 260412.

Electrocasnice (56)

• vând frigider Zanussi cu congelator, autode- 
congelare, 85 x 55 x 60 cm, vechime 3 ani, fără 
reparații, aspect și funcționare foarte bune, preț 
negociabil. Tel. 0723/950296.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, aproape nouă 
frigider Minsk rusesc și aspirator AP21, în 
perfectă stare. Tel. 232414

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 10 -15 familii de albine, preț negociabil. 
Tel. 0727/347566,0254/216059 seara
• vând 10 familii de albine puternice, Ilia Str. 
Libertății, 92. Tel. 0727/951317.
• vând 100 familii albine. Relații la tel. 
0257/310197.
• vând 2 vaci lapte, Bretea Mureșană nr. 280, 
lângă abc.
• vând 2 vaci. Banpotoc nr. 43, Familia Vlaic 
Octavian.
• vând 25 ha lucerna în Cristur, asigur cosit Tel. 
0788/357747.
• vând 30 familii de albine. Tel. 0745/993158 de 
luni până vineri, orele 6-22.

• vând familie de albine în Orăștie. Tel. 243932.
• vând familii albine cu sau fără ladă, Certej - 
Hondol. Tel. 0722/230879.
• vând tamiB de albine și centrifugă Tel. 214430.

• vând iapă de 4 ani, gestantă sau mânză de 1 
an. Informații Leșnic, nr. 74. Tel. 0740/962303.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând medicamente Cavinton, cu 90 tablete 
cutia preț 300.0001ei/cutie, la jumătate preț față 
de farmacie. Tel. 232414

Instrumente muzicale (60)

• 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

Altele (61)

Decese (75)

Colectivul SC MCM Sanitfarm Vet SRL Deva este alături de colega Narcisa Lup la greaua încercare pricinuită de pierderea mamei sale
BOIA ANAdin Vețel. Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

• vând 2 butelii turistice de camping, noi, aduse 
din Polonia. Tel. 232414
• film* vechi și noi, românești și străine în 
format DVD, DIVX, SUCD, jocuri, muzică enciclo
pedii. Comenzi la 0766/745092 sau 
oferte.dvd@email.ro
• vând cuptor de panificație 8 mp și malaxor 
ancoră cu 2 cuve inox, preț 7000 euro, negociabil. 
Tel. 0723/238551.

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

Pierderi (62)

< pre— ui camart și legitimație de student pe 
numele Borza Daniel loan. Le declar nule.
• pierdut ramat asigurări sănătate pe numele 
RațAndra. Se declară nul.
• pierdut carnet de sănătate pe numele Căi iman 
Smaranda. 11 declar nul.

• pierdut carnet de sănătate pe numele Feur- 
dean Sabina Maria. 11 declar nul.

Citații (63)

■ Domnul Popa Petru este citat la Judecătoria 
Hunedoara, pentru divorț, în data de 24.05.2005, 
în proces cu Popa Amada. .

Apeluri (65)

• cumpăr Ilustrate românești vechi, până în 
anul 1950, medalii, insigne, decorații, bancnote. 
Tel. 222579.

Matrimoniale (69)

• divorțau, rârâ obligații, cu firmă, doresc 
jumătafea mea. Tel. 0743/139581.

• domn cu obligație majoră 43/170/70, doresc 
să cunosc o doamnă pentru căsătorie. Tel. 
0721/170245.
• tânăr, 28/180/75, neoprotestant, doresc 
cunoștință cu tânără 18 ■ 25 ani, pentru prietenie, 
căsătorie. Aștept SMS, nu răspund la bip-uri. Tel. 
0724/659588

Solicitări servicii (71)

> coordonator, on caut colaboratori serioși cu 
putere de muncă, câștig nelimitat, premii. Tel. 
222902,0722/375315.

Prestări servicii (72)

• farmaciile Senslblu Deva, Piața Victoriei, 
nr. 1, proream non - stop șl Senslblu Hune
doara, bdul Corvln, program zilnic 8 ■ 22, 
eliberează rețete compensate și gratuite.

Primâria Comunei 
Buceș județul Hunedoara anunță amânarea licitației stabilite pentru ziua de 16.05. 2005, ora 10.00, cu privire la colectarea, transportul, neutralizarea reziduurilor menajere și industriale cu grad scăzut de periculozitate, pentru data de 20.05. 2005, ora 10.00.Relații: la sediu, tel. 0254/648.328, între orele 8.00- 16.00.înscrieri, până în data de 20.05.2005, ora 9.00.

• organizăm mere festive, nunți, botezuri, 
prețuri avantajoase. Tel. 0724/428559.

• Cabinet medical psihiatrie dr. Megieșan 
Mihai, medic primar, acordă consultații de 
specialitate, tulburări de dinamică sexuală 
consiliere psihiatrică In localul Crucea Ro
șie. Program marți, miercuri, joi, orele 11 - 
13 sau la domiciliu. Tel. 0742/744353.

■ transport mobilă sau electrocasnice cu auto 
de 1,2 to și 14 mc. Tel. 225578,0744/934462.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• absolvent studii superioare, specializare 
management în sisteme de producție caut loc 
de muncă, vechime 2 ani, engleză - franceză 
mediu, operare PC, stagiul militar satisfăcut Tel. 
0723/950296.

Oferte locuri de muncă (74)

• ocazie excelentă de job suplimentar în timpul 
liber într-o companie româno - germană Aveți 
șansa unei cariere cu câștiguri financiare de
osebite pentru dumneavoastră 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

• flimâ distribuitoare produse tutun caută 
reprezentant '3 Deva CV la fax 0259/447152.

• firmă producătoare de echipament 
sportiv angajează mecanic întreținere 
utilaje. CV-urile se depun la sediul firmei din 
Deva, Str. Griviței, nr. 34 (fostul abator), 
între orele 15 ■ 17. Informații la tel. 
0746/851423.

• SC Alice Grem Imptx SRL Deva angajează 
Inginer service auto. Cerințe: studii supe
rioare de specialitate. Informații supli
mentare la teL 220701,235253.

• societate comercială angajează Inginer 
sistem, analist programator, ospătari, 
barmani, debararator, șoferi distribuitori 
permis cat B, C, E, muncitori necalHIcațl 

I vânzătoare, Deva, Brad. Informații la tel/fax 

02S4/219300.

Liceul Teoretic 
„Troian" Deva 

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 
în perioada 27-30 iunie) 

Informații suplimentare, la 
secretariatul liceului - telefon 
220.975. miw

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

SC Inform Media caută.pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing
pentru punctul de lucru din Deva

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

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

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

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

EVIDENTIAZĂ-TE!
f

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

»*rlre «cireM»
CE

OfflȘ MăSOfUME VARIANTA ALEASi
NUME PRENUME TELEFON

- i .. r - 4
t 'agăt^ja • 100.000 tel1 apariție = 40.000 lei

(4 noi)
â părții 1d

(16lo< noi)

1 apariție - 50.000 tei
ADRESA

«- Mtl.OM tei
(ZOKino.)

fio lei noi»
§ apanții- 40000 lei

(40 lei noi)
Anunț Gratuit

LOCAflI « POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtsm: .
• (ii -o-ruPdf ziare dm stația
de.anttâmz Orlwnl Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Arul Forma;
• eftioseid ele mre de lângă
Alimentara Dacia;
• chioșcul de. ziare? uitcrsecUa 
Zamfirvscu D did Decebal.

w”LiBE?r

TEXT prima apariție

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

mailto:oferte.dvd@email.ro
mailto:loredana.ghejan@informmedia.ro
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• Debut. Vlad Alexandru Toma și-a făcut 
debutul într-un film italian prezentat la Fes
tivalul de la Cannes, „Quando sei nato non 
puoi piu nasconderti", în care joacă rolul 
unui adolescent român de 17 ani.

• Ajutor logistic. Interpol a semnat un 
acord cu o companie daneză de software, 
care va acorda gratuit sprijin logistic în 
identificarea victimelor dezastrelor.

îl! zbor Duminică a avut loc un concurs la care au participat 600 de zmeie, la Luneta Park din Manila. (Foto: epa)

Film românesc la CannesCannes (MF) - Filmul „Moartea domnului Lăzărescu” de Cristi Puiu, prezent în secțiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes, a fost achiziționat de compania Coproduction Office a lui Philippe Bober, care se va ocupa de vânzarea sa pe plan international.Filmul este al treilea titlu important din catalogul lui Bober la Cannes. Creată în 1987 cu intenția de a produce două-trei filme de artă și de a vinde patru-cinci asemenea filme pe an, The Coproduction Office are sedii la Paris și Berlin.„Moartea domnului Lăzărescu” are premiera mondială pe Croazetă. Filmul va fi proiectat azi, la Theatre Claude Debussy, începând cu ora 11:00.
Topul egalității între sexe

Un trup perfectLondra (MF) ■ Actrița Catherine Zeta Jones a fost desemnată vedeta cu trupul perfect, într-un sondaj realizat printre cititoarele unei reviste britanice.Cititoarele revistei Eve au fost întrebate care este femeia cu cea mai frumoasă siluetă și cel mai frumos trup din lume. Zeta Jones a ocupat locul întâi, urmată de Angelina Jolie și Halle Berry.„Sondajul arată că femeile preferă starurile care combină frumusețea cu independența și personalitatea. El demonstrează de asemenea că femeile își pot menține frumusețea și a- tractivitatea și după ce devin mame”, a declarat un purtătorde cuvânt al revistei.

Președinte 
decorat
Cannes (MF) - Gilles 
Jacob, președintele 
Festivalului de la 
Cannes, a fost ridicat 
duminică la rangul 
de Comandor al 
Legiunii de Onoare 
de către ministrul 
francez al Culturii și 
Comunicării, Renaud 
Donnedieu de Va- 
bres, care a salutat 
„artistul și șeful de 
orchestră al miracolu
lui de la Cannes". 
Gilles Jacob lucrează 
pentru festival din 
1977. La ceremonie 
au fost prezenți fos
tul ministru Jacques 
Toubon, primarul 
adjunct al Parisului, 
Christophe Girard, și 
cineastul Claude 
Lelouch. Ministrul i-a 
mai decorat pe cine
astul Francis Girod 
(Ofițer al Legiunii de 
Onoare) și pe actorul 
Daniel Auteuil (Ofițer 
al Ordinului Artelor și 
Literelor).

■ România ocupă pozi
ția 41 într-un clasament 
al Forumului Economic 
Mondial publicat ieri.Londra (MF) - Clasamentul Forumului Economic Mondial privind egalitatea sexelor a fost publicat luni pe site-ul weforum.org. Majoritatea țărilor fost comuniste se află cu 15-20 de locuri mai sus decât România.Studiul a analizat situația femeilor din 58 de țări din punctul de vedere al remunerării, accesului pe piața muncii, reprezentării în viața politică, accesului la educație și sănătate.Țările fost comuniste din centrul și estul Europei sunt destul de bine clasate, cu ex

In pauză Micul patruped abia își mai ține ochii deschiși, după ce a alergat toată ziua prin grădină. (Foto: fan)

Las Vegas a împlinit 100 de ani
M Tortul aniversar a fost 
imens și. a avut o lungi
me de 31 de metri și o 
lățime de 14 metri.Las Vegas (MF) - Las Ve- gas-ul și-a oferit, duminică, cel mai mare tort aniversar din lume, care a reprezentat punctul culminant al festivităților organizate la sfârșitul săptămânii trecute pentru a celebra un secol de existență a „orașului păcatelor”.Pregătit de sâmbătă seara de mâinile a 600 de voluntari, tortul a avut o lungime de 31 de metri, o lățime de 14 metri și o înălțime de 50 de centimetri. Nu mai puțin de șapte semi-remorci au transportat materia primă într-un hangar uriaș din afara orașului: 43 de
O substanță din orez scade colesterolul

in topul vânzărilorLos Angeles (MF) - „Monster-in-Law”, o comedie nouă cu Jennifer Lopez și Jane Fonda, cea din urmă revenind pe ecran după 15 ani de absență, a preluat primul loc în box office-ul american.Comedia a încasat 24 milioane de dolari, devansând cu aproape trei milioane de dolari o altă comedie, „Kicking and Screaming”, în care Will Ferrel și Robert Duval joacă rolurile unui fiu, respectiv tată, uniți de fotbal. Filmul de acțiune „Unleashed”, cu Jet Li și Bob Hoskins, s-a clasat pe locul al treilea, cu 10,5 milioane de dolari, urmat de ocupantul primei poziții de săptămâna trecută, „Kingdom of Heaven” (9,6 milioane).

■ Testele au fost efectu
ate pe șoareci la Univer
sitatea Rochester de la 
New York.New York (MF) - O varietate de vitamina E obținută din orez pare să neutralizeze colesterolul și ar putea de asemenea să combată cancerul, potrivit unei echipe de cerce

Cu motocicleta 
pe sârmăBerlin (MF) - Două tinere germane de 17 și 18 ani au parcurs, duminică, 1.150 metri cu motocicleta pe un fir de oțel suspendat la 85 metri de sol la Sasbachwalden, sudul Germaniei, stabilind astfel un nou record mondial.în fața a șase mii de spectatori, Jessica și Jennifer Tra- ber au mers cu motocicleta pe un fir de oțel cu o grosime de 16 mm, greutatea lor totală fiind de 1,2 tone.Una dintre fete conducea motocicleta, iar cealaltă era așezată, la câțiva metri mai jos, pe un trapez metalic legat de motocicletă. Fetele provin dintr-o cunoscută familie de acrobați din Germania, au precizat organizatorii.
cepția României: Polonia (19), Ungaria (24), Slovacia (21), Cehia (25), Bulgaria (29). Potrivit studiului, scorul destul de bun al acestor țări se explică prin faptul că în timpul comunismului femeile erau încurajate să muncească cot la cot cu bărbații.Pe primele locuri s-au clasat țările din Europa de Nord - Suedia, Norvegia, Islanda, Danemarca și Finlanda, în timp ce în coada clasamentului se află țări precum India, Pakistan, Turcia sau Egipt.Franța s-a clasat pe poziția a 13-a, după Canada (7), Marea Britanie (8) și Germania (9). în Europa, țările cel mai slab clasate sunt Italia (45) și Grecia (50). SUA se află pe poziția a 17-a, Elveția- pe 34, Japonia pe 38.

Orașul Las Vegas a fost în sărbătoare (Fpto: fan)tone de blat de tort și 15,5 tone de cremă.
în Cartea Recordurilor„Tortul are douăzeci și trei de milioane de calorii”, a declarat Brian Averna, șef bu
tători americani. Testele pe șoareci desfășurate la Universitatea Rochester de la New York au arătat că nivelul total al colesterolului, după administrarea suplimentului nutritiv cunoscut drept TRF, a scăzut cu 42%. O scădere și mai mare, de până la 62%, a fost înregistrată la nivelul LDL-colesterolului, cunoscut drept foarte dăunător.

cătar la o mare companie a- groalimentară, care a supervizat munca voluntarilor.Imensul tort urmează a fi omologat de către Cartea Recordurilor în săptămânile următoare.
Un test clinic de dimensiuni reduse a arătat că suplimentul de vitamina E derivat din orez poate reduce coleste- rolemia și la oameni. Alte studii pe animale au arătat că vitamina E poate combate și cancerul hepatic.Suplimentul nutritiv cunoscut drept TRF se găsește din abundență în uleiul fabricat din învelișul boabelor de orez.
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Duminică dimineața, responsabilii orașului, îmbrăcați în costume de epocă, au reconstituit întâmplarea ce a dus la înființarea orașului: licitația din data de 15 mai 1905 a terenului pe care se află în prezent centrul Las Vegas- ului, câștigată de un magnat al căilor ferate.Acesta a construit ulterior acolo o haltă pe ruta Los Angeles - Salt Lake City.Ocazia a fost folosită pentru a aminti că Las Vegas nu a fost de la început orașul jocurilor de noroc, acestea ne- fiind legale inițial decât în- țr-un număr limitat de case, în prezent, cazinourile sunt peste tot, de la centrul orașului până pe Strip, bulevardul care duce spre sudul Las Vegas-ului.

Alt lOOk Sosirea Ia j Cannes a actriței Sharon Stone pentru proiecția ‘ filmului „Star Wars” i-a înnebunit pe fani, care țipau și o strigau pe nume.
(Foto: EPA) j
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