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tonale în zona dintre Prefectură și Piața Unirii din Deva autoritățile locale au în vedere montarea unor bariere electromecanice cu sistem electronic de control acces.
(Foto: Traian Mânu)

Astăzi începe licitația
Deva - Caută în paginile ziarului talonul •cu care poți participa la concursul “CeL mai mic preț licitat pentru calculator!”. Poți câștiga un calculator nou-nouț 

CUVAW pentru tine și copilul tău. Tri- mite-ne oferta ta și urmărește zilnic ziarul. Cu cât licitezi mai puțin, cu atât șansele tale sunt mai mari.Cuvântul liber, ziarul familiei tale!
Electricienii protestează

Deva (I.J.) - Salariații Electrica amenință cu grevă generală, nemulțumiți că nu au fost consultați în procesul de privatizare a celor patru filiale din subordinea societății Electrica SA. „Avem opt revendicări, pe care le-am prezentat ieri, la București, dar nu am găsit înțelegere. Mâine și vineri vom picheta sediile Ministerului Economiei și Comerțului, Autorității Naționale pentru Reglementarea Energiei, Electrica SA și Electrica Serv”, precizează Adolf Mureșan, liderul Sindicatului Energeticienilor Hunedoara.

1

Extrădați pentru infracțiuni
De la începutul anului până la sfârșitul lunii aprilie, în Ro

mânia au fost extrădate 18 persoane, cele mai multe 

(intre acestea pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

Ucis de elicea avionului
■ Un tânăr planorist a 
fost sfârtecat de elicea 
avionului care urma să- 
i tracteze planorul.

Deva (M.T.) - Fiul comandantului adjunct al Aeroclubului „Dacia”, din Săulești, component al lotului național

de planorism se afla pe aerodrom și urma să efectueze un zbor de pregătire pentru Campionatul iiațional care va a- vea loc la Oradea. Simion Câmpean, de 25 ani, stătea în fața avionului în timp ce motorul aparatului era turat la maxim. Elicea aparatului a- vea aproximativ 400 de rotații

pe secundă când l-a surprins și i-a sfârtecat corpul. în momentul accidentului tatăl lui Simion se afla lângă avion și a văzut cum fiul său a fost sfâșiat de elicea ucigașă. Ea fața locului au venit procurori criminaliști și inspectori de la Protecția Muncii, care în urma anchetelor efectuate

vor stabili cauzele producerii acestei tragedii. Surse neoficiale susțin că ar putea fi vorba de neatenția tânărului, dar nu este exclusă nici varianta unei sinucideri, deoarece tânărul avea zece ani de zbor și cunoștea regulile care trebuie respectate în preajma aparatelor de zbor, /p.3

An ța Nicoleta Nicoles- cu, de li '’hâtrul „I. D. Sâr- bu” Petroșani, pregătindu- se pentru rolul servitorului cavalerului Di Ripafrata, din piesa „Hangița” -.deț, Carlo Goldoni. Spectacolul cu această -piesă WWiit mare succes Ia psihicul devean. (S.B.)
(Fota: Tragn Mânu

Aparat inutil pentru tornade
■ Meteorologii anunță 
o vară caniculară și 
înmulțirea numărului 
de tornade.

Deva (I.J.) - Aparatul radar Dopller al Centrului Regional de Meteorologie Timiș, de care aparține județul nostru, nu ne va scuti de surprize meteorologice. Aparatul este special

creat pentru ca oamenii să fie avertizați în timp util de producerea unor furtuni violente. „Fenomenul de producere a acestor’furtuni are o evoluție extrem de rapidă. Timișoara ne-a anunțat în octombrie că va veni la Deva un vânt de tip liniar, dar nu s-a putut prevedea că va avea o intensitate atât de puternică”, a precizat Ildiko Maier, IM Hunedoara.

„Când avem pe radar, putem anunța zona spre care se îndreaptă tornada. Pentru Hunedoara ne împiedică munții pentru estimarea corectă, iar fenomenul este imprevizibil. Avem nevoie de 15-30 de minute pentru a anunța zona care va fi afectată, dar nu putem intui traseul exact pe care îl va parcurge”, declară Silvia Radu CRM Timiș.

Servicii sociale
Hunedoara (S.B.) - Municipiul Hunedoara este beneficiarul unei finanțări nerambursabile, în valoare de 1.540.286.600 lei pentru servicii sociale destinate femeilor victime ale violenței. Pentru a oferi sprijin și consultanță se poate apela zilnic la telefonul 712079.

Textiliști amendați de ITM
■ Firmele hunedorene 
au primit amenzi în 
sumă totală de 225 
de milioane de lei.

Deva (C.P.) - Sancțiunile au fost aplicate în urma unui control ce s-a derulat în perioada 9-13 mai pentru verificarea modului în care este respectată legea în domeniul relațiilor de muncă. Au fost verificați 75 de agenți economici din județ care au ca obiect de activitate confecțiile textile și în cadrul cărora lucrează peste 6860 de persoane,

în majoritate femei. „Verificările au scos la iveală, la patru dintre firme, existența a 16 persoane care lucrau fără forme legale. Aceștia au fost a- mendați cu 90 de milioane de lei. Am aplicat 8 sancțiuni, în valoare de 105 milioane de lei, pentru abaterile din domeniul sănătății și securității în muncă și alte zece amenzi, în sumă de 30 de milioane de lei, pentru nerespectarea diverselor prevederi legale. S-au stabilit și 310 măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate”, a declarat Dorel Raț, directorul ITM Hunedoara.
Mii de cubanezi au participat ieri, la Havana, la un marș împotriva terorismului. De la acțiune nu a lipsit nici longevivul președinte al Cubei, Fidel Castro. (Foto: epaj
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• Vinovat. Un militar american a fost declarat vinovat pentru rele tratamente aplicate deținuților de la închisoarea irakiană Abu Ghraib. Sabrina Harman a fost declarată vinovată în șase dintre cele șapte capete de acuzare formulate împotriva sa.• Pact de neagresiune. Iranul și Azerbaidjanul au semnat un acord de neagresiune care interzice fiecăreia dintre țări să găzduiască baze militare ale unor terțe state ostile celeilalte. Nu au fost furnizate alte detalii referitoare la prevederile acordului.
Cere 
moderațieNajaf (MF) - Liderul radical șiit Moqtada i Sadr le-a cerut șiiților și i sunniților, luni, să dea i dovadă de reținere, în j condițiile în care inci- i dentele violente produse i între cele două comuni- ■ tăți s-au multiplicat. „Orice acțiune care vi- • zează populația civilă 1 sau forțele armate este ; interzisă, oricare ar fi I circumstanțele. Nu sun- j tem de acord cu opera- j țiunile teroriste, fie că i sunt organizate de forțe- ? le de ocupație sau de alt- i cineva”, a declarat lide- : rul șiit într-o conferință i de presă la Najaf. Ulti- i ma conferință de presă ; a liderului radical șiit a avut loc în august 2004, i la Najaf, în timpul con- ifruntărilor dintre Arma ta lui Mehdi aflată sub controlul său, și trupele americane.

Mihail Hodor- 
kOVSkî (Foto: EPA)

A doua 
amânare

Parlamentul a ratificat Tratatul
■ Legea de ratificare a 
Tratatului de aderare la 
UE a fost aprobată în 
Parlamentul României.

București (MF) - Parlamentul a aprobat, ieri, cu unanimitate de voturi, legea de ratificare a Tratatului de aderare la UE.Parlamentarii și miniștrii Cabinetului Tăriceanu au fost

prezenți în număr mare la a- doptarea, prin vot deschis, a Legii de ratificare a tratatului de aderare la UE a Bulgariei și României.Grupurile parlamentare ale PNL și PD din Senat și Camera Deputaților își anunțaseră intenția fermă de a vota în favoarea ratificării Tratatului de Aderare a României la U- niunea Europeană.Liderul grupului PNL din

Camera Deputaților, Eugen Nicolăescu, a ținut să precizeze, în luarea sa de cuvânt, că România trebuie să preia în totalitate aquis-ul comunitar.Liderul UDMR Marco Bela a apreciat, înaintea votului, că ratificarea Tratatului de a- derare la UE reprezintă decizia cea mai importantă după căderea dictaturii, întrucât, în acest mod, astăzi, devine

ireversibilă schimbarea d regim din România.Președintele PSD, senators Mircea Geoană, a anunțat, îi cadrul dezbaterilor, că grupu rile parlamentare ale aceste formațiuni politice vor vot< cu entuziasm proiectul de le ge de ratificare a TratatuluiParlamentarii PPRM voi vota ratificarea Tratatului dt aderare, a anunțat senatoru Corneliu Vadim Tudor.

sentința și au criticat 
desele întreruperi ale 
ședințelor de judeca
tă. Cei doi sunt jude-
c^țțde mai bine de

le de mari proporții

Moscova (MF) - Citi
rea sentinței în cazul 
iui Mihail Hodorkovs- 
ki, fondatorul și fos
tul președinte al gi
gantului petrolier rus 
lukos, a fost amâna
tă, ieri după-amiază, 
urmând să aibă loc 
azi. Avocații lui Ho- 
dorkovski și ai lui Pla
ton Lebedev, și el in
culpat în cadrul aces
tui proces, au denun
țat durata prea lungă 
în care este citită

1U -jntru escro-
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Moarte confirmată
Groznîi (MF) Fostul vicepreședinte separatist cecen Vaha Arsanov a fost ucis, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într- un sat din apropierea capitalei cecene Groznîi, a confirmat, luni, comandantul militar al republicii caucaziene, Grigori Fomenko. Moartea lui Arsanov, care a fost ucis, împreună cu alți trei oameni, în cursul u- nei operațiuni speciale întreprinse în cătunul Ivanovo, fusese anunțată, duminică, de agenția rusă Interfax, care îl cita pe adjunctul ministrului cecen de Interne, Sultan Satuev, însă, ulterior, ministerul dez- mințise afirmațiile acestuia.

Procesul teroristului
Vladikavkaz (MF) - Procesul unicului supraviețuitor al comandoului de 32 de membri care a luat ostatice mai mult de 1.100 de persoane într-o școala de la Beslan a început ieri, la Vladikavkaz, capitala Osetiei de Nord.Nurpachi Kulaiev, de 24 ani, originar din sudul Cece- niei, a fost arestat la 3 septembrie în zona școlii, polițiștii salvându-1 în ultimul mo- 

Nurpachi Ku- ment de localnicii care se 
laiev (Foto: epa) pregăteau să îl linșeze.Sechestrarea a 1.128 de persoane în școala numărul unu din Beslan, în perioada 1-3 septembrie 2004, cea mai sângeroasă operațiune de luare de ostatici din istorie, a fost revendicată de liderul militar cecen Șamil Bassaiev.Bilanțul definitv al dramei este de 330 de morți (fără a fi luați în calcul teroriștii) - 318 civili (printre care 186 copii), doi angajați ai Ministerului rus pentru Situații de Urgență și zece membri ai forțelor speciale.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie,, nr: 37 A 

Nr. ISSN 1,220-9570

Dublu atentat Doi civili irakieni au murit, iar alți 25 au fost răniți într-un dublu atentat cu mașină-capcană care a vizat, luni seara, un convoi militar din Bagdad. Dublul atentat s-a produs într-o zonă în care, luni dimineață, au avut Ioc atacuri care au vizat forțele de ordine. ț lFoto: EPA>
Propunere de extindere

lirea Consiliului
de Securitate al Națiu
nilor Unite a fost pro
pusă în mod oficial.

New York (MF) - Cele patru mari țări candidate la un loc permanent în Consiliul de Securitate ONU ■ Germania, Brazilia, India și Japonia - au prezentat, luni, un proiect de rezoluție care prevede extinderea acestui organism, prima etapă concretă în vederea unei asemenea reforme.Cele patru țări - denumite G4 - propun extinderea Consiliului de Securitate, principalul organism de decizie al ONU, de la 15 membri, câți numără în prezent, la 25 de membri.O asemenea măsură trebuie să fie aprobată de A- dunarea Generală a ONU cu cel puțin două treimi din voturile celor 191.Reuniți la misiunea germană de la ONU, reprezentanții G4 au prezentat textul propunerii lor unor țări prietene, dintre care unele ar putea susține oficial proiectul de rezoluție. Este

vorba..despre o primă etq: pă, destinată analizării a- cestui text, înainte de a fi supus votului în Adunarea Generală, în momentul în care cei patru se vor asigura că dispun de un număr suficient de voturi.Proiectul prevede extinderea Consiliului cu șase noi membri permanenți și patru reprezentanți neper- manenți, dar nu desemnează, deocamdată, țările ce ar urma să beneficieze de pe urma acestei reforme. 
Repartiție pe zoneProiectul se limitează la a repartiza locurile pe zone geografice: un loc permanent pentru America Latină, două pentru Africa, două pentru Asia și unul pentru Europa Occidentală.De asemenea, câte un loc de membru nepermanent este atribuit Africii, Ameri- cii Latine, Asiei și Europei de Est.Proiectul prevede că noua majoritate necesară în Consiliul extins pentru a a- dopta o rezoluție va fi de 14 voturi din 25, în loc de 9 din 15, cum este în prezent.

Aprobare tacită
București (MF) - Propunerea legislativă pentru încheierea unui Memorandum între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, privind înfrățirea unităților admin istrativ-teri- toriale dintre cele două state, a fost aprobat tacit, ieri, de către Camera Deputaților. în cazul acestui document termenul constituțional pentru dezbatere și vot final a fost depășit.Propunerea legislativă a beneficiat de aprobarea tacită, cu to^t^că a- ceasta prinfise rapt^ de respingere din^pasea Comisiei pentru Acnni- nistrație Publică din Camera Deputaților. A- ceasta este prima sesizată, camera decizională fiind Senatul.

Reprimați în revoltă: 745Pahtaabad, localitate situată în. apropiere. ,Acest partid uzbec, fondat la sfârșitul lui decembrie 2003, nu este înregistrat oficial. El este condus de tânăra Nigara Hidoyatova. Partidul susține că are 100.000 de membri și că nu are nici o legătură cu ideologia islamistă, contrar mișcării Akromiya, care s-ar fi aflat la originea revoltei, a precizat cotidianu1 Izvestia o citează pe Hido.atova, care a oferit exemplul unui tânăr în vârstă de 18 ani din Andijan, Hassan Sardar, ucis în timp ce se ducea să cumpere pâine.Potrivit autorităților, reprimarea manifestațiilor din Andijan s-a soldat cu 70 de morți.

■ Potrivit autorităților 
uzbece, reprimarea ma- " 
nifestațiilor din Andijan 
s-a soldat cu 70 de morți.

Moscova (MF) - Cel puțin 745 de persoane au fost ucise în revolta din Andijan și în cursul reprimării care a urmat, a afirmat, ieri, cotidianul rus Izvestia, citând surse din partidul uzbec de opoziție Ozod dehkonlar.Membrii acestui partid au mers din ușă în ușă în Adi- jan pentru a le adresa întrebări localnicilor și a nota numele victimelor, a precizat cotidianul, potrivit căruia 745 de nume figurau pe această listă luni seară, 543 fiind locuitori din Andijan și 203 din

Militarii uzbeci patrulează pe străzile din Andijan (Foto: epa)

Italiancă răpită în Afganistanrul orei 20.30, în timp ce seRoma (MF) - O italiancă care lucra pentru o organizație umanitară din Afganistan a fost răpită, luni, la Kabul, a anunțat Ministerul italian al Afacerilor Externe. Ea este reprezentanta asociației CARB International în Afganistan.La incident au asistat mai

mulți martori oculari. De asemenea, ambasada Italiei la Kabul a confirmat răpirea femeii.Femeia se numește Clementina Cantoni și este originară din Lombardia.„Femeia, care lucra pentru organizația neguvernamen- tală Gșțje, a fost răpită în ju-

deplasa în mașină în cartierul Qala-e-Mosa, de către patru oameni înarmați”, a declarat comandantul forței de reacție rapidă a poliției din Kabul, generalul Mahboob Amiri.Un bărbat care se afla cu ea a reușit să scape, a precizat Amiri.

Atentat sinucigașMosul (MF) - O mașină-capcană a explodat, luni după-amiază, la punctul de trecere a frontierei de la Rabia, la frontiera de nord a Irakului, soldându-se cu 30 de răniți. Punctul de trecere a frontierei se află în provincia Ninive.
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Elicea ucigașă• Titluri de proprietate. Recent, Constantin Ene, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara a precizat că, până în prezent, din cele 70.804 titluri de proprietate existente la nivelul județului, au fost eliberate 65.308, iar Comisia Județeană de profil face eforturi pentru finalizarea acestei acțiuni. (V.N.)
• Religie. Arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Canada va fi prezent, mâine, la Deva, ora 18.00, la SALA LOGOS, unde va susține conferința „Rugăciunea Bisericii în Ortodoxie". în cadrul aceleiași întâlniri va avea loc (în prezența autorului și a editorului) lansarea cărții „Sufletul, trupul și moartea" de IPS Lazăr Puhalo. (S.B.)
• Casă în flăcări. Un incendiu a mistuit bunurile dintr-un apartament, pe strada Streiului, din Deva, ieri dimineață. Flăcările au izbucnit din cauza unui scurt circuit la instalația electrică, iar pagubele produse au fost estimate la apoximativ zece milioane de lei. (M.T.)
• Sprijin. Consiliul Local Deva a hotărât să acorde un sprijin financiar, în valoare de 50 de milioane de lei. Palatului Copiilor din municipiu, în vederea organizării unor acțiuni specifice cu prilejul zilei de 1 Iunie. (D.l.)

■ Un planorist a fost 
ucis la Săulești, sub 
ochii tatălui său, de 
elicea unui avion.

Deva (M.T.) - în urma tragicului accident produs ieri după-amiază pe aerodromul de la Săuleși, Simion Câmpean, un tânăr planorist, component al lotului național de planorism, în vârstă de 25 ani și-a pierdut viața. Elicea avionului care urma să-i tracteze planorul i-a sfârtecat trupul în bucăți ce au fost aruncate la zeci de metri în jurul aparatului de zbor. Tânărul Simion Câmpean a crescut împreună cu sora sa
Nu avem pășuni ca-n UE

Deva (L.L.) - O delegație formată din specialiști de la DADR Hunedoara și tineri fermieri din județ au participat, la un program de instruire - consultanță pentru zootehnie, în Austria.„Fermierii hunedoreni participant! la program au văzut la fața locului cum pot face o zootehnie competitivă. 70% din supra-fața județului este deținută de pășuni, dar acestea nu se ridică la calitatea celor din Austria” susține 

geamănă pe aerodromul de la Săuleși, tatăl lor fiind un împătimit al aparatelor de zbor. Planorul cu care urma să zboare era tra'ctat de un avion PZL 104 Vilga.
Tragedia tatăluiNimeni nu își poate explica cum un om cu o experiență de zece ani, în domeniul aviației a făcut o astfel de greșeală care i-a fost fatală. Faptul că tatăl său a fost lângă el în momentul accidentului nu face decât să amplifice această dramă. De altfel în momentul în care presa a ajuns la locul accidentului tatăl lui Simion nu își revenise din șocul suferit.
directorul DADR Hunedoara, loan Simion.Trebuie să avem animale cu potențial de producție ridicat care să fie hrănite conform cerințelor, pentru a putea obține aceleași performanțe.Dezavantajul nostru este că timpul curge în dezavantajul nostru și pentru a putea vinde produse românești în Uniunea Europeană trebuie să devenim competitivi într- o perioadă cât mai scurtă.

Polițiștii și procurorii criminaliști iau primele probe (Foto: M.Tamaș)încercarea de a afla de la colegii planoristului ce s-a întâmplat a eșuat, nici unul dintre aceștia nu a vrut să comenteze acest accident.
Bani pentru amenajări

Deva (D.L) - Consilierii au aprobat ieri proiectul de hotărâre cu privire la un studiu de fezabilitate în vederea amenajării de birouri pentru unele dintre serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local. Valoarea totală a investiției propuse este de 3,5 miliarde de lei (fără TVA), cheltuieli ce vor fi suportate de la bugetul

Ajuns la fața locului, procurorul Dorel Herdan a refuzat și el să facă vreun comentariu considerând că este prematur.
local după rectificare. Hotărârea a fost adoptată fără probleme, singurul ■ care s-a opus fiind consilierul Vasile Țonea. „Suma mi se pare exorbitantă pentru modernizarea a două apartamente. Dacă mă lasați pe mine să execut lucrarea, o fac cu jumătate din banii ăștia, iar jumătate mi-ar rămâne mie”, a spus consilierul.

Chiar dacă pare greu de crezut, în sfârșit 
arzătoarea sete de cultură a unora din
tre hunedoreni va fi astâmpărată. Și nu numai 

așa, cu țârâita, ci de-a dreptul torențial, că nu 
prea știu cum vor putea înghiți atâtea versuri 
de jale țâșnite din îndureratele inimi ale lui 
Guță, Salam ori Vijelie, sau din piepturile 
prea pline ale companioanelor lor. Deja vad 
casele de cultură gemând și dând pe dinafară 
de-atâta puhoi de lume, oamenii izbindu-se 
cu capetele de pereți și geamurile de sticlă 
făcându-se țăndări de-atâta emoție.

A sta da eveniment! Idolii rromânilor în
/ Vsălile hunedorene! Și nu vorbesc eu 

doar așa-n vânt și ca să mă aflu-ntr-o treabă, 
da' parcă prin-mprejur numai de asta se dis
cută. De la înghesuiala din autobuze și până 
la tihnă umbroasă a birourilor funcționarilor 
din primării, trecând (se poate altfel?) prin 
mediul „intelighent" al piețelor și crâșmelor 
(nu numai) de periferie, toată lumea freamătă 
și tropăie și fredonează nemuritoarele-i 
refrene. Rromâni, maneliți-vă! Căci a sosit 
vremea venirii lui Guță!

Concursul
■ 70 de milioane de 
lei este suma la care se 
ridică premiile acordate 
câștigătorilor.

Raluca Iovescu 
raluca.Mvescu^înfonnniedia.n)

Deva - Concursul educațional „Drogurile ucid” a ajuns la final și își va premia câștigătorii în data de 23 mai. „în premieră pentru județul nostru, premiile care se vor acorda se ridică la aproximativ 70 de milioane de lei. Marele premiu și premiile I la cele două secțiuni, videoclip și piese de teatru, vor pri-

in județ
Dhl 1 tejnic - Ilia - Zam
DN 66 Simeria Veche - Călări

„Pădurenii Hunedoarei"
■ în monografie, Rusa- 
lin Ișfănoni surprinde 
fresca unei zone ce și-a 
conservat tradițiile.

Dorin Petresch EMNH aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 

bal - 5tr. Horea— Str. Mlhai Emlnescu.

Legea e una pentru toți!
Caricatură de Ovidiu Pascu

Deva - în miez de primăvară, ne este dată șansa redescoperirii luminoasei lumi a Pădurenilor în paginile monografiei „Pădurenii Hunedoarei”, lucrare elaborată ca teză de doctorat de hunedoreanul Rusalin Ișfănoni, cercetător științific la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Guști” București. îndelung așteptată pe palierul lumii științifice și nu numai, lucrarea de specialitate consacrată Pădurenilor, în „viziune etnologică”, reprezintă o contribuție majoră în arealul cercetării monografice pluridisciplinare a ținuturilor hunedorene, constituind, și un model de investigație și cercetare metodologică modernă.
Pădurenii la ei acasăDemersul științific al lui Rusalin Ișfănoni, al cărui suflet își limpezește sevele din inima Ținutului Pădurenilor, surprinde in situ uni

„Drogurile ucid"mi fiecare câte 10 milioane de lei”, precizează Dan Olteanu, coordonator al Centrului Județean de Asistență Psi- hopedagogică - instituție orga nizatoare a evenimentului. „Ediția de anul viitor va avea mai multe secțiuni, inclusiv una antifumat”.Un juriu alcătuit din reprezentanți ai mass-media, ai sponsorilor, precum și din reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului Județean de Poliție și Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara va analiza videoclipurile prezentate și piesele de teatru și va stabili câștigătorii.
versul rural aflat în miezul de crânguri și păduri din Munții Poiana Ruscă. Discursul autorului, angajant asemenea vor- texului insinuat de spirala fără sfârșit a brâului pădure- nesc, imortalizează fresca „pădurenilor la ei acasă”, derulând în fața cititorului imaginile și simbolurile definitorii ale unei arhaice spiritualități. Iată cum, în mod fericit, un specialist, născut între Pădurenii Hunedoarei, suprinde și incrementează pe cortexul culturii naționale „patrimoniul imaterial” al unei zone care, de-a lungul timpului, a izbutit să-și conserve modul de viață tradițional.

Pădurenii
Hunedoarei Jt

Coperta monografiei

Afișul concursului

• 1 Iunie 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

"Găinar" prinsIlia (M.T.) - Un tânăr de 21 ani, din Deva, este | cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de furt. în urmă cu câteva luni, tatăl său a cumpărat o casă în satul Dumbră- vița (Ilia). Petrișor Giur- gică a mers în vizită, la tatăl său. A intrat în 3 gospodării părăsite, de unde a furat bunuri în valoare de 30 de milioane lei. Proprietarii au depus plângere la poliție, iar în urma cercetărilor hoțul a fost prins și o parte din bunuri recuperate.

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).
JURNAL CUVÂNM

(CONCUR^
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miercuri, 18 mai 2005

1

COTIDIAN /«

1888 - S-a născu* Eugenia Speranția, poet, eseist, memo
rialist, fiul memorialistului Th. D. Speranția (m. 

■Ș 11/12.01.1972)
, 1886 - S-a născut Mircea Djuvara, filosof și jurist, mem- 
i bru al Academiei Române (18/30) (m. 7.11.1944)

1799 - A murit Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, 

’ dramaturg (n. 24.02 1732)
, 1045 - S-a născut Omar Khayyam, poet persan canos- 

i cut mal ales pentru catrenele sale: „Rubayyatele lui Omar 

- Khayyam"; a fost matematician și astronom celebru (m. 
■ 4.12.1123)

1920 - S-a născut Papa loan Paul al IHea (cardinalul 

polonez Karol Wojtyla arhiepiscop de Cracovia, ales ngpă

1 la 16.10.1978) si

Calendar religios
18 mai - Sf. Mucenici: Petru, Dionisie și 

Teodot; Sf. Hristina și cele 7 fecioare

Deva (S.B.) - Mucenicul Teodot, înainte de a intra în muceniceasca nevoință, a făcut multe lucruri bune. S-a luptat împotriva poftelor trupești, deși era căsătorit după lege, ridicând război duhovnicesc prin supunerea propriului trup duhului, împlinind cuvântul Apostolului: Cei ce au femei să fie ca cei ce nu au. Nu se robea cu dulcea pătimire sau cu vreo poftă necurată. Lucra în taină sub chipul negustorului de cârciumă, iar prin învățăturile și sfătuirile sale de Dumnezeu insuflate aducea pe elini și pe iudei la Biserica lui Hristos. El avea și darul tămăduirii, căci, prin punerea mâinilor și prin rugăciune, tămăduia toate bolile trupești cele netămăduite.
I. ... ...

■inerqie e'ectrică_________________________
Sunt programate următoarele întreruperi: 

08.00-15.00 Deva, Str. Liliacului, bl. 27, sc. A, B

Bârsău
07.00-21.00 Silvașu de Jos

08.00-18.00 Fizeș
09.00-18.00 Glodghilești, Runcșor, Brădățel, Petrești, 

Godinești

Gaz metan_____________ _______________
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

I
Apă_____________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. Orhideelor, Călugăreni, Eroilor, I. B. 
Deleanu, Izvorului, Al. Brazilor, Prunilor, Nucilor, Merilor, 

Crângului, Coziei, S. Bărnuțiu, O. Densusianu
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21 mart.-20 apr. -__  _ Ț._____ _______

Sunteți lăudat pentru Hărnicie și perseverență, însă nu uitați 
să vă odihniți. Sănătatea vă poate crea unele probleme.

21 apr.-20 mai
Aveți mare talent la conversație și negocieri și nu stați să 
faceți calcule înainte de a cumpăra ceva. Nu aveți prea 
multă energie.

21 .nai-20 iun.

Vi se aduce la cunoștință noul program de lucru, care con
travine intereselor dv. Nu aveți cum să-l modificați, așa că 
trebuie să vă adaptați.

21 iun.-20 iui.
Vă simțiți puternic, stăpân pe situație, dar evenimente stre- 
sante din casă pot deteriora relația cu partenerul. Puteți 
rezolva totul prin tratative.

21 iul.-20 aug. ________________
Cei care au copii întâmpină mici necazuri din pricina comu
nicării defectuoase și a grabei. Și partenerul e foarte 
neînțelegător.

21 aug.-20 sept.
Sentimentele dv sunt mai profunde. Atenție totuși! La 
începutul zilei sunteți cam confuz, deci nu e bine să luați 
decizii în această stare.

21 sept.-20 oct.
Norocul stă la pândă, însă nu-l forțați. Poate aveți șanse 
de câștig, dacă mizați pe inspirație. Spre seară ar fi bine 
să ieșiți din casă.

21 oct.-20 nov.
V-ar plăcea să vă petreceți ziua în liniște, dar vă contrari
ază mici neînțelegeri. Vizita unei rude vă bucură, dar aflați 
și un lucru neplăcut. ’

21 nov.-20 dec. _________ ‘for.__________________
Ați putea fi certat de șef din cauza deficiențelor ae comu
nicare. Explicați-i șefului cu calm! O persoană vi ajută să 
rezolvați totul.

Soluția integramei din numărul 

precedent: G - ATU - A - GRAS - 

NAPI - OM - OSRAM - GHIMPOS 

-A - ACATA - US - Bl - CARNE - 

I - RE - EE - I - SMALT - VAG - 

ITARI - PN - OS - RIDATA - TJ - 

VANAT - ARICI - ERHA - ST - IL - 

IERI

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 lan.

Un adversar vrea să vă facă rău, dar își pune singur bețe 
în roate. în familie s-a restabilit calmul, dar mai aveți 
dușmani care vă pândesc.

21 ian.-20 fel». ______________
Celibatarii se gândesc că ar fi mai profitabilă o relație 
pasageră decât una de durată. Nu vă mai agitați pentru 
fleacuri! .

21 feo> 20 mart,
încă din primele ore vă folosiți capacitățile oratorice și vă 
pledați cauza în fața șefilor și acasă. încercați să forțați 
nota, dar fără succes.

7^X) Sub semnul soarelui 
7:45 Agenda 2 fără 

un sfert
920 Cinci minute de cul

tură. Emisiune culturală
930 Teleshopping 

10D0 Avanpremieră 
10:10 S Ofițer Karin 
11 DO Portul miracolelor 

11:55 Euro-dispecer 
12.D0 Stele de and stele 

13D0 Sănătate pentru toți 
1330 Desene animate: Chip 

și Dale 
14D0 Jurnal. Sport. Meteo 

1430 Teleshopping 

15D0 Oameni ca noi. Prezintă 

Dana Andreea Rusu 
1530SedLexl Realizator Ion 

Mirea. Coproducție MAI 
-TVR 

16D0 Conviețuiri 
16:55 Vile $i palate celebre 

1730 Portul miracolelor 
1825 Știrea zilei 
18:50 Eurovision 2005 
19D0 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
1930 Fotbal: FC Național - 

Steaua, meci din Campi
onatul National

2130 Fotbal: Finala Cupei 
UEFA (live)

23:45 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
ODO întoarcerea lui Isaac

fi (thriller, SUA 1999). Cu: 
Natalie Ramsey, John

1 Franklin, Paul 
Popowich, Nancy Allen.

• Regia Kari Skogland. In

drum spre orașul natal, 
c unde o așteaptă mama
f ei, Hannah oprește pe

șosea pentru a lua in 

mașină un bărbat cu o
( înfățișare ciudată. Ea nu
? realizează că această

întâlnire îi va schimba 

existența
<25 Cinci minute de cultură 
135 Stele de cina stele 

(reluare)
z:35 Jurnalul TVR Meteo 

Sport
3:10 Milagro, război și 
Q secetă (comedie, SUA 

1988)

ANTENA 1
7D0 Știrile PRO IV. Sport. 

Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 

0 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

10:15 Doctorul de suflete 

11:15 Zântate Intro pastilă 
12:15 La Bloc 
13D0 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
13:45 De râsul lumii 
14:15 Bietul loanlde (dramă, 

B România, 1980) Cu:
Ion Besoiu

16:00 Tânăr șl neliniștit. Cu:
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

17D0 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo 
1745 Teo. Emisiune de 

divertisment prezentată 
de Teo Trandafir 

19:00 Știrile Pro IV

20:15 Geanta cu
(3 diamante (thriller, SUA 

1996) Cu: C.Thomas 
Howell, Teri Ann Linn, 
Michael Russo, Marcus 

Chong, Leon. Johnie 
Dean (C. Thomas How
ell) este un fost con
damnat eliberat 
condiționat, care și-a 

găsit de lucru ca 
bucătar într-un restau
rant dintr-un mic 
orășel.

22:15 La Bloc 
23D0 Știrile PRO TV Sport 

Meteo
2345 Prietenie

S pe muchie 
de cuțit 

045 Film artistic 
2:5G Omul care 

aduce cartea 
ÎDO Știrile Pro IV Sport. 

Meteo
HDf îmbete Intr-o pastilă 

(reluare)

* 630 în gura presei (reluare) 

7D0 Obervator. Cu: Sanda
Nicola

8D0 Canalul de știri 
10D0 In gura presei 

1030 Concurs 
interactiv

j 12:15 Agenția matrimonială 

0 (reluare)
13:00 Observator. Cu: Simona 

Gherghe
• 1345 Divertisment Din

dragoste

16D0 Observator. Sport. 
Meteo

: 1645 Vfvere ■ A tiăl cu pași- 
0 une. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 

câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 

socială
1745 9595-Te învață ce să 

fad
19D0 Observator. Sport. 

Meteo. Cu: Alessandra 

Stoicescu și Lucian 
Mândruță

20:30 Agenția matrimonială.
O Episodul 3. Cu: Tamara 

Buciuceanu, Emilia 
Popescu, George 

Mihăiță, Coca Blos, Dan 

Helciug
2130 Fotbal: Rapid București 

■' - Universitatea Craiova, 

meci din Campionatul 
Național

2330 Observator cu Letiția 
Zaharia. Ultimul jurnal 
de știri al zilei va fi

> difuzat la ora 23,30: un 

rezumat al celor mai 
importante noutăți de 
peste zi, dar și cele mai 
importante evenimente 
care se aflau în curs de 
desfășurare la ora 

19,00, vor fi prezentate 
pe larg în cadrul acestui

. Observator de către 

Letitia Zaharia 
0:30 In gura presei 

1:00 Concurs Interactiv 
2 DO Observator

7D0 Culoarea păcatului

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

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

11:15 Totul despre Camila
SI (reluare) 

12:15 îngerul nopții. Cu:

0 Cesar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas 
13:15 Răzbunarea. Cu:

0 Gabriela Spanie, Jose 
Angel Llamas 

14:15 Pisica sălbatică Cu:

0 Marlene Favela 
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur-
0 riel, Malema Solda, 

Agustina Lecouna, Lydia 

Lamaison, Jorge Mar- 
rale, Carlos Poraluppi, 
Manuel Vicente 

17:25 Vremea de acasă 

1730 Poveștiri adevărate 

18:10 Luna 
19:15 Te voi învăța să iubești.

0 Cu: Danna Garcia, 
Miguel Varoni, Cather
ine Siacoque, Michel 
Brown, Jorge Cao, Mar
tin Carpan

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

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 

Capetillo, Rene Casa- 
- dos, Margarita Isabel, 

Ana Layevska 
22D0 De trei ori femeie cu 

Mihaela Tatu. De 3 x 
femeie prezintă tele
spectatorilor cariera 

unor femei de succes 

din România, femei 
independente financiar, 
capabile să ia decizii 
importante, femei 
ncrezătoare în forțele 

lor, femei fericite, împli
nite, cu sau fără familie; 
femei lipsite de 

prejudecăți, inventive, 
fie că e vorba de slujbă, 
cuplu, familie sau sex 

2330 Culoarea păcatului 
1:00 Răzbunarea. Cu:
0 Gabriela Spanie

7D0 Sărută-mă, prostulel 

0 (reluare)
8D0 Teleshopping (reluare) 
830 CeZar și tipar 
9D0 Rebelii

10D0 Tonomatul
DP 2. Prezintă Cătălin 

Măruță. Emisiune de 
divertisment cu știri din 
lumea muzicală, invitați 
în platou, dedicații și 
mesaje în direct prin 

SMS
1130 Cinci minute de cultură 

1145 Pasiuni 
1240 Euro-dlspecer 
1245 Staigate: SG: 1 
1330 Teleshoping 

14:00 Tommy și Oscar 
1430 Fiica oceanului 
15:00 împreună în Europa 

16:00 Zona de conflict 
1630 Cinci minute de cultură 

1645 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
17:00 Fotbal: Med din Divizia 

A Poli Timișoara - Farul 
Constanța

19:00 Soția lui Lorenzo 

20:00 Dragul de

g Raymond

2030 Cirque du Soleil: Focul 
0 lăuntric

21:00 Omul între soft și moft 
21:30 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
22D0 Jurnalul Euronews 

22:15 Dansatorul norilor
. .(dramă, SUA, 1987). Cu: 

Kathleen Beller, 
Francois-Eric Grendron, 
Paul Maxwell. Regia 
Gordon Flemyng. 
Meredith Tolliver, 
devenită ziaristă în du
da împotrivirii tatălui ei, 
bogat om de afaceri, e 
trimisă în Europa să 
facă un reportaj despre 
un producător de vinuri, 
un francez chipeș și sin
guratic

ODO Americam Gothic.
g Episodul 1. Cu: Brenda 

Bakke, Lucas Black, 
Gary Cole, John Mese, 
Sarah Paulson. 
Producător Sam Raimi

7:00 Teleshoping
730 Esenzze 

7:55 Sport cu 
Fiorentina 

8:00 Teleshoping 

830 Sunset
0Bead>

930 Dragoste 
0și putere 

j 10D0 Kensky
Show 

10:55 CUP
ART 

11D0 Monica 

■ 12 DO Casa noastră 
12:30 Teleshopping 

; 12:55 Banl
la greu 

13:50 Teleshopping 

1425 Sunset
0 Beach 

{ 1520 Focus
Cu: Anca Dinu 

1525 Dragoste și putere 
16:15 Al șaselea simț 

i 17:10 Camera
deiâs 

1730 Trăsniți în NATO 

18:00 Focus. Sport. Meteo.
Cu: Cristina Jopescu 

19D0 Viața la extrem

20:00 Cronic’ cârcotașilor.
Cu: Huidu și Găinușă. 
Șerban Huidu și Mihai 
Găinușă, adică cei doi 
cârcotași, împreună cu 
bebelușele, Puștiu și 
Mistrețu neprietenos, vă 
prezintă o variantă 
unică și total diferită a 
celor mai importante 

noutăți din domeniul 
politic, social, cultural 

, ’ sau economic. în fiecare 

săptămână două oră 
întreagi de cârcoteli de 

care oamenii momentu
lui ar trebui să se teama 
pentru că vor fi tocați și 
disecați în maniera 
binecunoscută a cârco
tașilor

22D0 Trăsniți în NATO 
2230 Focus Plus. Cu:Silvia

Ticula

23:15 Vino, mamă să mă 
vezil

< 0:15 Serginio

8D0 Joey. Episodul 13 - 
Joey și testul

, 825 Dave șl Locky (come
tă die, Irlanda, 2002). Cu:

David Kelly
! 9:55 Memphis Belle

0 (război, Marea Britanie, 
1990). Cu: Matthew 

Modine
‘ 1145 Eloise la Piaza (aven

turi, SUA 2003). Cu: 
Julie Andrews

13:15 Proiectul Laramie
13 (dramă, SUA 2002). Cu: 

Christina Ricci, Janeane 

Garafalo
14:50 Primele 20 de milioane

S (comedie, SUA 2002) 
1635 în adâncuri (acțiune, 

Marea Britanie, 2004) 
18:20 0 nouă viață (dramă, 

Marea Britanie, 2004). 

20:00 Casa bântuită (come- 
B die, SUA 2003). Cu: 

Eddie Murphy, Terence 
Stamp, Nathaniel Park
er, Marsha Thomason, 
Jennifer Tilly

21:30 Camerista (comedie,
13 SUA, 2002) 

23:15 Nu ml-e frică (dramă,
I! Italia, 2003). Cu: Aitana 

Sanchez-Gijon, Dino 

Abbrescia
1D5 Terminator (SF, SUA 

1984)

ii WaTWRw? ”

TV SPORT
09:00 Știrile TV Sport 09:30 
Rodeo 11*00 Știrile TV Sport 
11:05 Teleshopping 1120 Rug- 
bi Total 12:00 Știrile TV Sport 
12:05 Fotbal pe plajă: Semifi
nalele Campionatului Mondial 
14D0 Știrile TV Sport 14:10 Fot
bal pe plajă: Finala Campi
onatului Mondial 15D0 Știrile 

, TV Sport 15:10 Faceți jocurile 
: 16.DO Știrile TV Sport 16:15 
i Teleshopping 1630 Fotbal Spa

nia 1830 Știrile TV Sport 19D0 
Fotbal Anglia: Southampton - 
Manchester United. Manches
ter United, este cel mai scump 
și totodată cel mai bogat club 

de fotbal din lume 21 DO Știr
ile TV Sport 2130 Rodeo: Eroii 
Vestului Sălbatic 2330 Știri

06.30-07.00 Observator (r) 
1630-16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

0830 Umbrele trecutului 
(western, SUA 2004)

10.00 Incidentul (dramă, SUA 

1990)
1145 Călătorie în timp (fan

tastic, SUA 1999)
1330 Magica legendă a 

spiridușilor (aventură 
fantastică, 1999)

15.15 Umbrele trecutului 
(western, SUA 2004)

: 16.45 Incidentul (dramă, 
1990)

1830 Călătorie în timp (fan
tastic, SUA 1999)

20.15 Conspirația tăcerii 
(dramă, SUA 1998)

22.00 Brigada de poliție (s) 
23.00 Fidel (dramă, SUA 

2001)

13D0 Vânătorii de mituri 
14.00 Inginerie la superlativ
15.00 Performanțe la superla- , A 

tiv
16.00 Istorii neelucidate: 

Luptătorii ninja
17.00 Câmpuri de bătălie. 

Campania din Balcani 
(Partea a doua)

18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt, Golful Coffin
1830 Pasionat de pescuit, 

Rechinii apelor puțin 

adânci
■19.00 Curse asurzitoare, Saltul 

de 8 metri 
20D0 Natura în stare brută. 

Parteneri în stare brută
21 DO Mașini de viteză
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PE SCURT

ă yj Jj* Sr/r/jw/* j j j j > j i j j , j j t i \ j j y j j //zj zzz j i j• Zile nebancare. Zilele de 30 iunie și 1 iulie vor fi zile nebancare. Plățile aferente ultimei zile bancare a lunii iunie 2005 se vor face în data de 29 iunie și vor fi procesate în aceeași zi. (C.P.)• Șomaj cronicizat. „Ne preocupă structura de grup a celor fără locuri de muncă din Vale. La unii s-a cronicizat șomajul.Avem în vedere programe orientate spre șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu probleme la angajare", a precizat Hara- lambie Vochițoiu, director AJOFM Valea Jiului. Pentru 2005, AJOFM are în vedere calificarea a peste 1.000 de șomeri din Vale. (I.J.)
Dobânzi Ia depozite in lei (populație)

J rf W J-w «/ rf ww w V >' 4 4 w w V -» x - -r 4 4.4 4. ■+■#._•/ J "* W|-

__ _______________________1 lună 6 luni 12 luni . *

BCR____________________ 7% 7,25% 9%______________

BRD____________________ 7% . 7,25% 8,25%

CEC_____________________7% _____________ 7,5%

Ra« ________ 6% 6,5%. 7%______________
Volksbank __________6%________ 6%_________5,75%__________

Carpatica___________9,25% 10% - .
BancPost 7% 7,5% 8%

Călătoriiosteniți se pot abate în drumul lor spre Abrud în satul Buceș. 0 cabană, de o fru- musețe aparte, i aflată la ieșirea L din sat, face cu 
4 ochiul turiștilor, ț Frumusețea exte- ș rioară pălește în k fața interiorului » rustic, decorat cu 
I oale de lut, t. lucrate în flip ligran, de însăși proprietara aces- 
I teia. Tingiri de 
t aramă, busturi + sculptate cu per- > sonaje istorice, se 
L îmbină cu bun t gust, cu utilitățile ■ moderne.

(foto: Raluca lovescu)

Miliarde în zone calamitate

Bani din sărăcie
Petroșani (I.J.) - De sărăcia oamenilor, hunedorenii au învățat perfect cum să profite. Adică prin casele de amanet... Pentru că doar câteva sute de mineri au astăzi bani din disponibilizări, nu același lucru se mai poate spune despre cei care și-au terminat banii după ce au rămas fără serviciu cu ceva timp în urmă. La nevoie, amanetul rămâne soluția. Un gram de aur este amanetat la Petroșani pentru sume de până la 200.000 lei. O sumă acordată la jumătate pentru că la bijutier un gram de aur costă peste 400.000 lei.

Peste 30 de case de amanetîn Vale, cele mai multe case de amanet s-au înființat în cartierele sărace și nu în centru. Așa că astăzi sunt peste 30 de case de acest tip numai în Petroșani, iar numărul lor este în creștere. La peste două săptămâni de la sărbători, patronii de case de amanet din Petroșani au tras linia și și- au stabilit profitul. Aceasta pentru că 90% din cei care și-au amanetat bunurile de sărbători nu și le-au ridicat și nici nu se mai întorc să le ridice vreodată.

■ Legea apelor/1997 a 
permis SGA Hunedoara 
să ofere ajutoare 
zonelor calamitate.

Ina Jurcone__________________
inajurcane@infomimedia.ro

Deva - Efectele devastatoare ale inundațiilor produse în ultima vreme în județ au lăsat urme adânci pe fețele celor afectați de viituri. Aju
toarele umanitare au adus 
zâmbetul oamenilor, dar nu 
au înlăturat cauzele care ar putea genera alte dezastre la prima ploaie. Cele mai afectate zone simt cele de pe albia râurilor, cum ar fi cele din comunele Brănișca, Teliucu Inferior, Bretea Română și altele. „Construirea de diguri și decolmatarea albiilor râurilor care au ieșit din matcă, refacerea drumurilor
Acces la credite pentru IMM
■ Tot mai multe 
microîntreprinderi și 
IMM-uri vor avea acces 
la împrumuturi.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnfarmmedlz.rc

Deva - Creșterea gradului de accesare a împrumuturilor de către micii întreprinzători este estimată la 60% în acest an. Chiar dacă nu îndeplinesc toate condițiile impuse de 
Condițiile creditării

4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 4 S4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 J 4 4 j'j 4 4 4 4 Zi 4 4 4 4 i j 4 4 4 4 4 4 4 4'4 '4'4 4 4 4 4'4 4'4 i > 'i 4 4 4.

1. Dobânzile sunt cuprinse între 5 și 15%
2. Perioada de rambursare a creditului este de maximum 3 ani
3. Costul total ai împrumuturilor este de 5-T5%

4. Beneficiari: persoane fizice și juridice care nu îndeplinesc condițiile impuse 
de bănci pentru creditele comerciale și cei care vor să înceapă o afacere

TRANZACȚII

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

1. SNP PETROM 3290 +1.23
2. SIF1 BANAT-CRIȘANAi 12500 +0,81
3. TLV 7650 -0,65
4. BRD 44.700 +2,05
5. IMPACT 6450 +1,57
6. AZOMUREȘ 2830 0
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6500 -0,76
8. ROMPETROL

RAEINARE (RRC)
900 +1,12

9. HABER 3750 -16
10. BCCARPATICA 5100 -4,67
îl. DECEBAL 142 -0,7
Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

și podețelor au fost priorități pentru noi toți”, a declarat Teodor Lazăr, primarul comunei Brănișca, cea mai afectată zonă din județ.
Datoriile - bete în roatePrimarii din zonele afectate consideră că fără ajutorul SGA" Hunedoara, la prima viitură totul ar fi luat de la capăt. Bugetele ar fi suportat peste 2,5 miliarde ajutor la Brănișca, 150 de milioane la 
Teliuc și 300 milioane la 
Bretea Română și peste un 
miliard la Balșa - Orăștie - Geoagiu.„Albiile râurilor ar putea arăta binișor dacă am putea încasa datoriile către noi pentru consumul de apă. Din păcate, acestea se cifrează la peste 23 de miliarde de lei. Printre datornicii noștri se numără Rail Hunedoara, Apa Serv și Apa Prod Deva. Avem 
bănci, micii întreprinzători, dar și cei care vor să-și deschidă o afacere pot beneficia de creditele acordate de 15 organizații. Acestea oferă credite de până la 25.000 de euro beneficiarilor aflați atât în zonele rurale, cât și în cele urbane (cum ar fi CHF, OMRO, CAPA).
Fonduri de împrumutMicrofinânțarea este necesară în condițiile în care 88 la sută din IMM sunt mi

râu nu ar mai avea probleme la orice viitură care apare”, declară Voicu Poenar, director SGA Hunedoara.
și datorii de încasat de la firme aflate în faliment, cum ar fi Sidermet Călan. Cu acești bani, nici o albie de

Zonele calamitate vor primi ajutoare SGA. (Foto: arhivă)

croîntreprinderi. împrumuturile ce pot fi solicitate de reprezentanții acestui gen de întreprinderi sunt în fapt credite de dezvoltare. Nu se acceptă sub nici o formă microfinanțarea destinată nevoilor de consum.Rata de creștere de 60 la sută a creditelor acordate de către microfinanțatori întreprinderilor Mici și Mijlocii va fi susținută de suplimentarea fondurilor publice, dar și fonduri de la organismele internaționale (lansarea programului de microfinanțare în mediul rural, începerea fazei a doua a programului Băncii Mondiale pentru închiderea minelor). La acestea se adaugă și finanțările acordate de bănci și fonduri de investiții.

Amenzi pentru 
pietoni

București (C.P.) - Pentru prima dată în România, conform proiectului noului Cod Rutier, pietonii vor primi amenzi pentru circulația pe drumurile publice. Dacă traversează printr-un loc interzis, pe culoarea roșie ,a semaforului sau comit alte fapte care conduc la accidente rutiere, pe lângă amenzi, vor putea fi acționați în judecată în vederea recuperării daunelor provo- [ cate. Sunt asimilați cu pietonii și rolerii sau cei care se deplasează în cărucioare de construcție specială.

O Id I LALI IdlICJC

| Herdan Exchange 35.800 (3,5800) 36.000 (3,6000) 28.300 (2,8300) 28.500 (2,8500)

,,4,44,4,44,4, 444,44,4 44 4 4444J44 4 4 4 4 4,4,44444 4 4 444444444444

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 18 mai 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.136 (3,6136) 28.569 (2,8569) 52.611 (5,2611)

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

CV CV CV
BancPost 35.950 (3,5950) 36.450 (3,6450) 28.400 (2,8400) 28.900 (2,8900) 52.200 (5,2200) 53.200 (5,3200)
BRD 35.700 (3,5700) 36.600 (3,6600) 28.150 (2,8150) 29.050 (2,9050) 51.730 (5,1730) 53.470 (5,3470)
Banca Transilv. 35.805 (3,5805) 36.305 (3,6305) 28.395 (2,8395) 28.895 (2,8895) 52.075 (5,2075) 52.850 (5,2850)
Raiffeisen Bank 35.800 (3,5800) 36.500 (3,6500) 28.200 (2,8200) 29.000 (2,9000) 52.000 (5,2000) 53.200 (5,3200)

CUfSUi orâCîiCât OB CiO SCIWTIO ViBlUtdF OIO UOVcl

Star Exchange 35.700 (3,5700) 36.000 (3,6000) 28.200 (2,8200) 28.500 (2,8500) 51.000 (5,1000) 53.000 (5,3000) |

mailto:inajurcane@infomimedia.ro
mailto:clara.pas@lnfarmmedlz.rc
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• La Poliție. Azi, copiii de la Grădinița nr.7 Deva îi vor vizita pe polițiștii din localitate, întâlnirea a fost solicitată de copii, pentru a cunoaște mai bine activitățile pe care le desfășoară polițiștii în interesul cetățenilor. Polițiștii de proximitate vor susține teme privind pregătirea antiinfracțională a copiilor. (V.N.)

Hotărâri fără finalitate

• Spargere. De la o societate comercială din Uricani au fost furate subansambluri în valoare de peste 13 milioane de lei. Polițiștii au stabilit ulterior că autorul spargerii este Ladislau A., de 40 de ani, din localitate. Cauza figura în evidența celor cu autori necunoscuți. (V.N.)
• Copil accidentat. Un copil de 9 ani din Vulcan care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nemarcat și fără să se asigure a fost surprins și accidentat de autoturismul condus de Vasile N., .42 de ani, din Vulcan, aflat sub influența băuturilor alcoolice. (V.N.)

Deva (D.I.) - Consiliul Local al Municipiului Deva a adoptat, ieri, un proiect de hotărâre prin care s-a aprobat stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție la Normele metodologice, privind organizarea și funcționarea organizațiilor de proprietari.
Votate, dar nu aplicateAmenzile stabilite variază între 5 și 15 milioane de lei, de aplicarea acestora ocupân- du-se persoane numite de către primarul Mircia Muntean.Din păcate, se pare că unele hotărâri adoptate de consilieri nu își găsesc fina

litatea, deoarece până acum nu s-au prea aplicat amenzi, deși a mai existat o HGL în acest sens. „Degeaba le votăm noi dacă ele nu sunt aplicate. O asemenea hotărâre noi am mai adoptat și a fost până acum în vigoare, însă mă întreb câte amenzi s-au dat în cursul acestui an? Eu propun și sancțiuni împotriva celor care nu aplică sancțiuni", a afirmat consilierul Ioan David.Precizăm că primarul Mircia Muntean este cel însărcinat, conform legii, cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor de consiliu și el îi poate sancționa pe „cei care nu și- au făcut datoria”.
cabinei. Un bilet dus-întors pentru adulți va costa 40.000 de Iei, pensionarii vor plăti 20.000 de lei, iar copiii sub 14 ani, IO.fXÎO de lei. (Foto: Traian Mânu)

Festivalul SpeoARTA

Cu greu poți să-ți reții senzația de greață 
când te uiți la declarațiile de avere 
depuse de aleșii neamului. Și asta deoarece, o 

mare parte dintre ei, au făcut aceste declarații 
cu aroganța omului care trăiește cu impresia 
că el este Statul. Și că nu trebuie să dea 
socoteală prostimii pentru averile dobândite 
prin metode mai mult sau mai puțin legale. 
Mai ales că se știe la adăpostul legilor pe 
care și le votează după bunul plac.

Oricum, sunt sigur că, marea majoritate a 
oamenilor cu funcții în-stat nu ar fi în stare să 
dovedească negru pe alb cum și-au strâns 
aceste averi. Din păcate însă, în România, un 
control la sânge a acestor persoane nu se va 
efectua niciodată.

zv

Intre timp însă, Statul, își arată mușchii 
contribuabililor și îi amenință cu amenzi 
grele dacă nu-și vor depune declarațiile de 

venit global. Pentru că Statul trebuie să știe 
dacă vreunul dintre supuși are nesimțirea de a 
nu declara toți banii pe care i-a câștigat. Că 
vorba aia, visteria e goală, iar ei aleșii neamu
lui nu-și permit să trăiască asemeni nouă.

■ Ediția a 25-a a Festi
valului Național de 
Speologie va avea loc 
în luna mai la Deva.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@lnformmedia.ro

Deva - Federația Română de Speologie, Clubul Proteus Hunedoara și Administrația Parcului Grădiștea Muncelu- lui - Cioclovina organizează în perioada 26 - 29 mai 2005, la Casa de Cultură Deva, a 25- a ediție a Festivalului Național de Artă Speologică „SpeoARTA 2005”. Festivalul include un concurs de fotografie, film, grafică, pictură, sculptură, prezentări grafice pe computer etc. Lucrările acceptate au tema

tică speologică și carstică; în afara programului de concurs se vor prezenta și lucrări mai vechi, dar valoroase, se vor viziona filme și proiecții de diapozitive.
Program variatCel mai câștigat va fi publicul, care va putea admira aceste lucrări pe parcursul a trei zile: VINERI - 27 mai 2005

■ deschiderea festivalului și vernisajul expoziției, ora 10:00, urmată de proiecții în concurs și de prezentări în afara concursului; în 28 mai 2005 - proiecții în concurs și prezentări în afara concursului. DUMINICĂ - 29 mai 2005 va avea loc festivitatea de premiere și închiderea oficială. în fiecare zi, lucrările vor începe de la ora 10:00.

Fără pompieriPui (M.T.) - Comuna Pui nu are post de pompieri, la un număr de 4.800 de locuitori, existând doar extinctoare. Fostul primar, procurase, din străinătate, o autoutilitară, care ulterior a fost confiscată pentru că nu- i plătise taxele vamale și nu putea fi înscrisă în circulație. „Fiecare familie plătește 20.000 de lei pe an pompierilor din Hațeg, care ajung în comună în circa 20 de minute, timp în care flăcările pot mistui tot. Sperăm să reușim să cumpărăm o mașină cu care să acționăm în caz de urgență, dar avem nevoie de bani”, spune primarul comunei Pui, Victor Stoica.
r sinistrați vor ajunge la destinație ?

• ConsHiut Aidețewi Hunedoara

Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00
| • Primăria Mtmic^ukil Eteva:

Mircia Muntean, primar-______________________ 09.00-12.00
• Primăria Munidpiului Hunedoara:

Aurel Bugnariu, secretar__________ începând cu ora 09.00

• Primăria Rtanfc^pMul Orație:

Tețdor Iordan, secretar________________________ 09.00-11.00
• Poliția Municipiului Hunedoara:

Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției
Municipiului Hunedoara_______________________ 12.00-14.00

• Inspectoratul de Jandarmi Județean:

Lt. colonel Robert Viță, șef stat major 10.00-14.00

• Prefectura Județului Hunedoara:

Dezsi Attila, secretar g nd cu ora 10.00

«MW

t rreau sa crea ca aa. 
V Chiar dacă s-au deschis foarte multe conturi în care se strâng bani pentru cei afectați de inundații, nu cred că sunt persoane care să profite de necazul altora pentru a-și însuși necuvenit niște bani.

Mirela Stoian, 
Deva

Sper ca toțicare s-au adunat pentru sinistrați să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de ei. Nu sunt convinsă că așa se va întâmpla, dar nu putem face altceva decât să ne bazăm pe buna- credință a oamenilor. 
Edith,
Deva

a șa ar trebui să se x\întâmple. Oamenii cu frică de Dumnezeu nu sunt în stare să facă ilegalități profitând de suferința oamenilor sau așa vreau să cred. Sinis- trații sunt prea necăjiți și au nevoie de orice fel de ajutor. 
Maria Partos,
Deva

Sperăm că toți banii donați de oamenii de bine din țară vor ajunge la cei care au într-adevăr nevoie de ei. Ar fi strigător la cer să nu se întâmple așa și oameni meschini să profite de necazul sinistraților pentru a se îmbogăți. 
Tereza Luca, 
Deva

Nu în totalitate. în ziua de azi, fiecare vrea să-și însușească bani obținuți cu foarte multă ușurință, fiind indiferenți la suferința altora. Sper ca măcar 70% din sumele strânse pentru sinistrați să ajungă exact la ei.
Georgiana B., 
Deva

Ion Iliescu nu mai avea nici o funcție în PSD, iar a fi lider al unui grup parlamentar la Senat, este mai mult o funcție onorifică. Este o problemă internă a PSD, dar eu pot să vă spun că la Senat se simte o tensiune care s-a tot acumulat în rândul senatorilor acestui partid. Nu a fost un gest corect al colegilor de partid de ă-1 îndepărta, mai ales după ce a fost chemat să fie președinte. Părerea mea este că istoria se va repeta, iar PSD se va scinda.
Viorel Arion, senator PNL„Mi se pare firesc să refuze orice funcție, atâta timp cât a fost votat de milioane de români, când a fost ales președinte al țării, dar 

majoritatea celor 1500 de delegați la Congresul PSD nu l-au votat. De aici putem înțelege două lucruri: ori Ion Iliescu este depășit și nu-și dă seama, ori cei care l-au înlăturat au făcut un joc politic pervers. în aceste condiții nu poate sta alături de ei. Depinde de evoluțiile viitoare dacă PSD se va scinda sau nu.
Ioan Timiș, deputat PSDMultă lume consideră că Ion Iliescu va lua la el filialele județene care l-au votat la Congres și îl apreciază. Personal, eu nu cred că PSD se va scinda. Ar fi o mare greșeală, iar partidul ar primi a lovitură puternică.
Lmu AlmAșan, deputat PPRM

mailto:sanda.bocaniciu@lnformmedia.ro
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SPORT
Cioncan fără premii
■ CS Siderurgica nu a 
achitat încă antrenoru
lui și atletei premiile 
prevăzute de lege.

• Bani de la CL. Consiliul Local Deva a aprobat, ieri, alocarea sumei de 20 de milioane; pentru CSS Cetate Deva, în vederea participării la competiția internațio-nală de gimnastică artistică ce va avea loc la Ljubljana (Slovenia) în perioada 27-29 mai. La competiție și-au anunțat prezența gimnaste junioare din 17 țâri. (C.M.)
• Pedeapsă maximă. Comisia de Disciplină a (FRF) a decis, ieri, suspendarea pe un an și amendarea cu 5.370 de euro a președintelui FC Steaua, Mihai Stoica, pentru gestul comis la meciul cu CFR Cluj, când a lovit în figură un suporter stelist. Astfel, Stoica nu mai are dreptul să reprezinte clubul în relațiile cu FRF și LPF, să semneze acte oficiale și să participe la ședințele FRF sau LPF. (C.M.)
Dominare hunedoreană la 
aeromodeleDeva (C.M.) - Participarea la Campionatul Național de Aeromodele Radiocomandate F3B și F3J, desfășurat la finalul săptămânii la Brașov, a însemnat un succes pentru reprezentanții cluburilor hunedorene. Silviu Iordan de la AS Bălladis Deva a câștigat titlul național la individual F3B, devansân- du-i pe Gheorghe Iordan (Atlantis Brașov) și Ianoș Csoma (Aripile Brașov).
Lideri la junioriLa aeromodele F3J juniori, Andrei Nemeș de la Palatul Copiilor Deva s-a clasat pe locul secund, iar Norbert Scarlat (AS Bal- ladis) a ocupat locul trei. La aeromodele F3J, dar în concursul echipelor, hune- dorenii au fost cei mai buni, AS Balladis Deva obținând titlul național, iar Palatul .«Copiilor Deva cucerind medalia’ de bronz, în vreme ce pe poziția a doua s-a clasat Atlantis Brașov. în plus, AS Balladis Deva a obținut și locul secund la aeromodele F3B la echipe seniori. Sportivii de la AS Balladis Deva, antrenați de Ladislau Balo, vor participa la sfârșitul săptămânii la Cupă Ostek în Croația.

< FOTB1L / Divizia D
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Arbitrii și observatorii, etapei a 22 - a, 1B mai. ora 

17.00
Metalul Crișcior - Minerul Uricani: Băniei Haidlner - 66n- 

tru, Florin Belea și Robert Roșea (toți Hunedoarei - asis- 
tenți. Observator - Stan Hanzi (Deva).________ _______________

Ponorul Va|a - Dacia Oraștie: Daniel Dudaș - centra, 

Cristian tazâr și Gavril Tamaș (toți Petroșani) - asistenți. 
Observator - Marian Dima (Deva)._____________________________

Minerul Teliuc - Minerul Anlnoasa: Valentin Gavrilă - cen

tru, Nicolae Albulescu și loan Filipaș (toți Brad) - asistenți. 
Observator - Lazăr Kelemen (Deva).

Constructorul Hunedoara - CFR Marmosim: Sorin Ciotlăuș

- centru, Cosmin Danciu și Cristian Petrean (toți Deva) - 

Macavei (Deva).:i. Observator - C

Minerul Bărbăteni - Univ. Petroșani: Vlad Blrlș - centru. 
Cristian Măluțan și Marlus Necșulescu (toți Deva) - asistenți 

Observator - Dorel Tîrsa (Hunedoara).

Retezatul Hațeg - Gloria Geoagiu: Constantin Dănilă - cen

tru, Victor Cojocari și Florin Văcaru (toți Hunedoara) - asls- 
tenți. Observator - Mircea Sîrbu (Penaj. __________

Victoria Călan - stă.

Deva (C.M.) - Bucuria de a fi primul club din județ care are o atletă medaliată la Jocurile Olimpice s-a trans- i®mat Șa coșmar pentru CS - Siderurgica. Maria Cioncan, .^și, antrenorul său ȘtefanBeregszaszy nu au primit nici până azi, din partea clubului,

Antrenorul Ștefan Beregszaszy

premiile de 16.500 de euro prevăzute de lege pentru performanța realizată și au de gând să părăsească clubul.
Se gândesc să plece„La ora actuală bugetul abia îmi permite să îi acord sportivei indemnizația de efort în valoare de 6,5 milioane lunar. Pentru acordarea premiilor avem promisiuni, dar nu mă pot baza pe vorbe ci doar pe ce intră în contul clubului din partea principalului sponsor”, preciza Ion Ionichente, președintele CS Siderurgica. Contactat în cantonamentul de la Băile Felix, Ștefan Beregszaszy a spus că va discuta cu Maria și împreună vor decide, azi, dacă vor mai reprezenta sau nu clubul hunedorean.

Pilotul hunedorean Mihai Leu și-a testat, ieri, pe serpentinele dintre Hunedoara și Silvaș, mașina Mitsubishi Lancer Evo VII, după reparațiile efectuate asupra bolidului la un service din Ungaria. Mașina a fost avariată în prima etapă a Campionatului Național de ia Brașov, da® Leu va concura cu ea la etapele următoare ale CN.
(Foto: Traian Mânu)

Trei medalii pentru CSS Deva
■ Secția de judo a 
clubului devean este 
una dintre cele mai 
puternice din țară.

Ciprian MARiNuț
ciprian.marinut@informmedia.ro

lentați și că se pregătesc cu seriozitate, obținând o medalie de aur și două de bronz la etapa finală a Campionatului Național rezervat sportivilor sub 15 ani.La concursul desfășurat la Arad au participat 320 de judoka, născuți în 1991-1992, dg la toate cluburile din țară, CSS Deva fiind reprezentatăDeva - Sportivii secției de judo a CSS Deva au .demonstrat încă o dată că sunt ta- s' de 10 sportivi antrenați de

Sportivii CSS Deva medaliați la Campionatul Național de Judo

Dan Gîrbovan. Cea mai bună performanță a clubului devean a realizat-o, Răzvan Popa, categoria 66 kg, care a obținut titlul național, deși nu era cotat printre favoriții categoriei sale.
Campionul surpriză„Răzvan s-a impus categoric în toate meciurile susținute, învingând sportivi de la CSS Pitești, Dinamo București și Liberty Oradea în tururile preliminare și pe reprezentantul clubului Gloria Buzău în finală”, preciza Dan Gîrbovan, antrenorul sportivului.Medaliile de bronz au fost cucerite de .Flavius Smeu (ctg. + 66 kg) și Mihai Pîs (ctg. 60 kg). Smeu, campion național în 2003, a ratat șansa de a-și apăra titlul, pierzând în turul secund în fața sportivului de la CSS Craiova. Flavius s-a revanșat apoi în recalificări,

trecând pe rând de sportivii din Pitești și Sibiu și câștigând finala mică contra judocanului de la CSS Focșani.
De două ori bronzMihai Pîs a câștigat tururile I și II cu sportivi de la CSS Cluj și Dinamo București, a pierdut în semifinale împotriva sportivului de la CSS Craiova care avea să câștige titlul național, dar a câștigat bronzul în finala mică contra unui adversar de la CSS din Drobeta Tr. Severin.„Rezultatele sunt bune, iar dacă se va continua la același nivel secția de judo a clubului nostru va ajunge una dintre cele mai puternice din țară”, preciza Partenie Matei, directorul CSS Deva, cel care asigură condiții foarte bune de pregătire și recuperare sportivilor deveni.

atacă hiaturile din Divizia B
„Nu cred că se va 

juca vreodată corect în 
eșalonul secund", afir
ma fostul internațional.

ClPRIAN MARINUț
ciprian. marinut@infarmmedia.roPetroșani (C.M.) - Gaz Metan, principala contracandidată a Jiului în lupta pentru promovare, a pierdut în ultimele etape două puncte în fața unor echipe din subsolul clasamentului. Semieșecurile echipei antrenate de Ovidiu Sabău au fost determinate de faptul că adversarele „găzarilor” au luptat ca într-o finală de cupă europeană,

_ -_ ... —- .pentru a încasa primele promise de conducerea clubului din Valea Jiujui.
■ Nu e corect„In Divizia A s-au făcut progrese, dar în B cred că nu se va juca niciodată corect”, a afirmat, ieri, Sabău, care a adăugat că în cșizul în care nu se adaptează fotbalului românesc fie va renunța să antreneze, fie va profesa în străinătate. Sabău i-a lăudat pe fotbaliștii echipei sale. „Sunt mândru de jucătorii mei. Sunt băieți corecți, despre care pot spune că au câștigat fiecare punct cu transpirație. Nimeni nu le poate bate obrazul”, a spus „Moțul”.

Dacă nu ar fi în discuție o situație.de genul „râde ciob de oali spartă”, i-am da dreptate fostulrfi internațional.
Și totuși...Trebuie însă judecate toate circumstanțele, motiv pentru care reamintim și alte evenimente. Gaz Metan, cu Sabău pe bancă, a luptat la baionetă în ultima etapă a sezonului trecut la Petroșani, ajutând printr-o remiză cinstită, dar răsplătită apoi de boșii clujeni, pe CFR Cluj să promoveze în Divizia A.Apoi...*și conducerea clubului din Mediaș s-a dedat la motivarea adversarilor echipei Jiul Petroșani... Fotbaliștii Jiului sunt acuzați că 

nu au câștigat punctele corect

45% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Ahmiează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
ITiiW cel mai complet supliment 

uu de televiziune.
Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni

OUM TE ABONEB?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 330366, Deva, O.P. 1, G.P. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
1 lună
3 luni
6 luni

Numele y
Prenumele
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o59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț ziar ab. 2.269 Iei (0,22 lei noii 1 _J
169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lai noi)' j

319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei.noi) I

Stradă
Adresa ta care doresc să primesc abonamentul:

Localitatea
■Telefon (opțional)

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:marinut@infarmmedia.ro
situa%25c8%259bie.de
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Vând ap. 2 camere (03)

• Dada, *ta| 2, amenajat, 56U mil. lei. Tel.
0723/507169. ,
• decomandate, 55 mp, etaj 3, balcon mare, 
închis, centrali termică, cămară pe balcon, 
interfon, cablu, parchet, gresie, faianță, preț 
34.000 euro. Tel. 220025.
• decomandate, 5} mp, etaj 3, str. I. Corvin, 
bucătărie, bale cu geam, 2 debarale, gresie, 
faianță, parchet, interfon, gaz contorlzat 2 focuri, 
apometre, preț 34.000 euro. Tel. 220025.
• decomandate, CT, balcon cu termopan, gresie, 
faianță, etaj 2, zona Bălcescu, preț 800 mii. lei, 
negociabil, ocupabll Imediat. Tel. 0742/019418.
• decomandate, etaj Intermediar, centrală 
termică, balcon închis, 52 mp, balcon 6 m, preț 
880 milioane lei, negociabil. Tel. 0727/794707.
• decomandate, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, zona Dacia, preț 820 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/164633.
• decomandate, zonă centrală, în curs de 
amenajare, negociabil. Nu sunt agenție, 1350 
mid. lei. Tel. 212913.
• decomandate,zona I. Maniu, etaj intermediar, 
contorizări, mobilat, parchet, gresie, faianță, 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0721/708708.
• decomandate, zona Lido, etaj 3, foarte mare, 
amenajat complet stil modem, preț 32.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/362364.
• Deva, Micro 15. Tel. 0720/437889.
• etal 1. st 45 mp. cu balcon, preț 580 mii. lei. Tel. 
0723/507169.
• 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.

• In circuit, contorizări, parchet, gresie, faianță 
balcon închis, st 60 mp, et.2, zona Bălcescu, preț 
lmld. lei. Tel. 0740/210780.
• In circuit, etaj 1, Dacia, ocupabil imediat, 
contorizări, bale cu geam, balcon închis, ușă 
metal. Tel. 0741/196567.
• multiple îmbunătățiri, zona Gojdu Deva, preț
830 milioane lei, negociabil sau schimb cu 
apartament în Zalău. Tel. 0745/079659.

• sau schimb similar Cluj, decomandate, bloc 
cărămidă, parchet stejar, balcon închis, boxă 
uscătorie, etaj 3/4, interfon, contorizări, 63 mp, 
Titu Maiorescu, Deva, preț 1,3 mid. lei. Tel. 
0741/210056.
• ultracentral, etaj 3, amenajat, 62 mp, preț 1,1 
mid. lei. Tel. 0723/507169.
• urgent, decomandate, CT, balcon închis, ame
najat, gresie, faianță, parchet, et. 1, zona Mine
rului, preț 750 mii. lei, negociabil. 0742/0194ia
• zona Eminescu, ocupabil imediat baie, bucă
tărie, hol cu gresie, faianță gaz contorizat apo
metre, parchet lamelar. Tel. 0741/196567.
• zona Gojdu, bl. 03, parter, decomandate, gaz 
contorizat, apometre, repartitoare, ideal priva
tizare, preț 800 milioane lei. Tel. 229034.
• zona Gojdu, etaj 1, modificări, parchet gresie, 
faianță contorizări, preț negociabil. Tel. 
0745/955443,22921, după ora 20.

• zona Go|du, etaj 2, amenajat, preț 850 milioane 
lei. Tel. 0723/507169.
• zona Uzo Balcan, preț 480 milioane lei. Tel. 
0723/507169.

• 3 camere, Simeria Veche, mobilate, sobă pe 
gaz, bale, bucătărie, anexe, șopron, terasă 50 ari 
grădină cu pomi, 20 ari teren arabil, preț 130.000 
euro. Tel. 0721/579308.
• zona Cristur, 3 camere, bale, hol, bucătărie, 
centrală termică pivniță st 800 mp, preț 1,450 
mid. lei, negociabil Tel. 0721/708708

Vând garsoniere (19)

• confort 1, dec., bucătărie, bale, balcon închis, 
ocupabllă Imediat, bdul Decebal. Tel. 
0741/154401,227542, seara.
• doc, superamenajată ocupabllă Imediat, par
ter, Dacia, preț 520 mil. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780.
• In cartlonil Dacia, bl. 4, etaj 1, gaz șl apă 
contorlzate. Tel. 230592,0723/807419.
• vând urgent garsonieră în Deva, st 40 mp, 
toate contorizările, zona Zamfirescu, etaj inter
mediar, parchet, mochetă gresie, faianță preț 
820 mil. lei, negociabil. Tel. 0723/251498, 
0745/302200.
• zona Gojdu, suprafață 32 mp și garsonieră 28 
mp, etaj 1, Dadă ambele amenajate în stil occi
dental. Tel. 0745/253413,218234 seara

Vând terenuri (21)

• 1779 mp teren, Deva ■ Sântuhalm, zona Alaska 
Tel. 210869,223783.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• Deva, st 2500 mp, potrivit pentru construcții 
civile sau industriale. Tel. 0720/437889.

• concesionez (închiriez) teren, In Deva, cu 
deschidere la două străzi, 22 Decembrie 
colț cu Minerva Ideal pentru activități 
comerdaie sau uz privat, pe termen lung 10 
■ 20 ani, suprafață 575 mp. Relații la tel. 
0745/698105.

• Intravilan 1500 mp, zona lizo Balcan, preț 20 
euro mp, negociabil. Tel. 0745/253413.218234 
seara
• Intravilan 2000 mp. îs 20 m, în Zăvoi, preț 25 
euro/mp. Tel. 0723/507169.
• vând teren intravilan, 3500 mp, îs 25, la DN7, 
preț 25 euro/mp. Tel. 0723/507169.
• vând teren intravilan,700 mp,str.Tonitză preț 
15 euro/mp. Tel. 218399.
• vând teren intravilan, acces la toate facilitățile 
pentru cabană sau casă suprafață 510 mp, FS 
12 m, preț 6 euro/mp, negociabil. Informații 
Leșnic, nr. 122, tel. 0744/568995.
• vând teren intravilan, ST 5100 mp, FS 24 m, 
zona casei de gaz, preț 22 euro/mp, negociabil, 
tel. 0740/2M780.

Cumpăr terenuri (22)

• în Geoaglu-Băi, pentru casă de vacanță plata 
pe loc. Tel. 220723,0723/335189.

Vând spații comerciale (25)

I

Decese (75)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, etaj 
intermediar, zona Progresului, contorizări, preț 
1,400 mid. lei, negociabil. Tel. 0721/708708.
• decomandate, 80 mp, 2 balcoane, 2 băi, 
contorizări, zona Dorobanți, preț 1,17 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0766/788251.
• decomandate, modificat, îmbunătățiri, 
contorizări, Gojdu, Al. Păcii, etaj 2, preț 15 mid. 
lei. Tel. 213244,0741/154394.
• decomandate, zonă centrală etaj intermediar, 
contorizări, preț 1,25 mid. lei, negociabil. Tel. 
0726/593019,0720/598689.
• in central, decomandate, 80 mp,
centrală termică, contorizări complete, 2 băi, 
balcon închis, garaj. Tel. 0726/737953.
• semidecomandate, et. 1, parchet lamelar, 
geamuri termopan, balcon închis, gresie, 
faianță preț 26.000 euro, negociabil, zona 
Bălcescu. Tel. 0742/019418.
• semidecomandat^ Scărișoara, etaj 1, cu 
balcon închis și centrală termică preț 830 
milioane lei. Tel. 227479,0745/367893.
• transformat tn 2 camere, etaj 2, Dacia, 
ocupabil imediat, preț 720 mii. lei. Tel. 
0740/210780.
• transformat In apartament 2 camere, central, 
renovat, contorizări, ocupabil imediat, preț 720 
milioane lei.Tel. 215212.

• amenajat ca birou, centrală termică, termo
pan, melaminat, 55 mp, preț 42.000 euro. Tel. 
0723/507169.
• tn Simeria. Tel. 220848
• ultracentral, 55 mp, ideal birouri, cabinete 
medicale, avocatură preț 42000 euro. Tel. 
0723/507169.
• vând spațiu 30 mp, parter bloc, superame- 
najat și nefolosit, preț 720 mii. lei, pretabil 
cabinet medical, avocatură spațiu firmă sau 
comercial. Tel. 0745/260132.
• Vând spațiu comercial, ultracentral, 70 mp, 
preț 130.000 euro, tel. 0723/507169.

imobile chirii (29)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, transformat în 3 camere, 
amenajat deosebit, Deva, Dorobanți, parter, cu 
centrală termică preț 45.000 euro. Tel. 
0740/015454.
• Deva, zonă excepțională amenajări interioare, 
cu/fără garaj. Tel. 0720/437889.
• 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.

• închiriez apartament 2 camere semideco- 
mandate, etaj 1, amenajat, 90 euro + garanție. 
Tel. 0723/507169.
• închiriez apartament 3 camere decomandate, 
etaj 3, zonă centrală utilat, mobilat. Tel. 211240.
• închiriez garsonieră nemobilată Deva, zona 
Mărăști, etaj 2, toate contorizările, parchet, 
mochetă aragaz, balcon închis, preț 75 euro/ 
lună negociabil. Tel. 0723/251498,0745/302200.
• închiriez urgent apartament 2 camere, etaj 1, 
Gojdu, zonă liniștită mobilat complet, utilat, 100 
euro/lună garanție 1 lună Tel. 0727/756116
• oferpentniînchiriatapartament2camere,de
comandate, etaj 2, centrală termică, mobilat, 
pentru 6 luni, preț 250 euro/lună Tel. 
0740/015454.

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, zona Caragiale, etaj 1, mobilat, 
utilat, centrală termică și garaj, preț 350 
euro/lună Tel. 0745/367893.
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, Decebal, 45 - 95 mp. Tel. 0722/308252.

Auto românești (36)

Vând case, vile (13)

• 2 camere decomandate, bucătărie, baie, că
mară mare, pod, centrală termică curte pavată 
fântână grădină cu pomi fructiferi, anexe, în 
Simeria Tel. 0727/844590,262269.
• 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, to Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus intermediari.
• casă ultracentral, pretabilă și pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, bucă
tărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, Deva, 
tel. 0726/972966.
• Deva, Vide Noi, 2 camere, bucătărie, beci, 
curte, grădină gaz 3 focuri, fântână st 600 mp, 
preț 28.000 euro, negociabil. Tei. 0788/165703.

• în Deva, ultracentral, 3 camere, 2 bă, 2 
bucătării, apă gaz, canalizare, 250 mp, 56.000 
euro, negociabil. Tel. 0726/996424.

• vând Ara 243 Diesel, motor Brașov cu remorcă 
1,5 tone, înmatriculate, stare perfectă de 
funcționare, acte la zi, preț 135 milioane lei, 
negociabil. Tel. 245874,0723/335189.
• vând Dada 1300, af 1980. motor recent făcut, 
stare bună preț 27 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/679051.
• 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 1400 injecție, preț negociabil. Tel. 
0721/632946,230913, după ora 20.
• vând Dada 1400 TLX, 5 trepte, instalație GPL 
omologată de garaj, import Ungaria, cauciucuri 
noi, casetofon, caroserie, preț 65 milioane lei. 
Tel. 0723/419531.

• vând Dada 1410, af 1995, bord CN, trapă 
geamuri ionizate, preț 60 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0722/777303,214953.
• vând Dada break 1310,5 trepte, stare bună 
VT 2007, af 1988, preț negociabil. Tel. 
0744/700235,219780.

Auto străine (37)

Vând case de vacanță (15)

• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 07237320995.

Vând case la țară (17)

• 3 camere, anexe, curte, grădină, fântână 
mobilă (cameră combinată) în satul Lăpușnic nr. 
179, preț negociabil. Tel. 215310.
• casă cu curte 845 mp și grădină 3507 mp, 
Tâmpa, lângă Simeria, apa, gaz, canalizare la 
poartă Tel. 0788/469152.0254/212803.

• vând caroserie Mercedes Cobra cu motor 
defect, preț negociabil. Tel. 0721/068160.
• vând Cielo. af 1995, CI, preț 3500 euro, nego
ciabil. Tel. 0722/216619.
• 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 Daewoo Matiz, af 2004, garanție 2 ani, 
climă muzică Tel. 0744/125690.
• vând Ford Transit 2500 D, model 1986, stare 
bună preț 3500 eurO. Tei. 0722/328820.
• vând VW Passat break Diesel - bun (piese),
Pptrisnr + Romn«L TpL 0764/74^76?

MAMI, plecarea ta dintre noi lasă trei suflete zdruncinate de durere. Te vom plânge cât vom trăi și iți vom păstra veșnică amintire
ZEILER MARIADumnezeu să te odihnească in pace! Familia Zeiler, soțul Cristian și copiii Erwin și Cristike. Corpul neînsuflețit este depus la Capela Catolică. înmormântarea va avea loc în 19 mai, la Cimitirul Catolic Deva.

Prin plecarea în lumea fără dor a celei care a fost
MARIA ZEILERreferent, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pierde un om de aleasă calitate umană și profesională. Colectivul de salariati este alături de familia îndurerată și transmite sincere condoleanțe. Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Un ultim omagiu dragei noastre verișoare
MARIA ZEILERdin partea familiei Kajtar Tiberiu. Dumnezeu să o odihnească în pace.

Cabinetul avocatură Muntean Viorel este alături de colegul lor Cristian Zeiler la greaua încercare pricinuită de moartea fulgerătoare a mamei sale
MARIA ZEILERSincere condolr anțe familiei îndoliate.

Microbuze. Dube (38)

• vând autoutilitară Ford Transit 1980, motor 
Ford Escort, 1800 cmc Diesel, stare funcționare. 
Tel. 0741/118636. ap

camioane, remorci (39)

• vând remorcă monoax pentru tractor 45 CP. 
capacitate 1500 kg, preț 15 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0724/018405,683091.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând gater banzic complet, motor tăiat lemne
15 CP TN. Tel. 281785,0722/678001. ,
• vând mașină de tăiat beton, cu motor acționat 
pe benzină, pretabilă lucrări mari, marca Skii. 
Tel. 0745/640725.
• vând motoare trifazice 13 kW, 3000 rot/min., 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.

• vând tractor sau schimb cu variante și motor 
tăiat lemne. Tel. 281785,0722/678001. :
• vând tractor U 650, înmatriculat, cu plug, 
Mărtinești, 56. Tel. 246342,0746/031049. .
• vând urgent 2 combine C14 M, masa 3,60 m, af 
1992, stare bună de funcționare. Tel. 
0258/718150,0746/124718 0744/625417.

Piese, accesorii (42)

• vând punte spate, lunetă și cutie viteză 4 
trepte Dacia 1300. Tel. 260412.

Garaje (43)

• inchaiez garaj, pe termen lung, în Deva, str. I.
L. Caragiale, bl. 9, sc. 5, ap. 44. Tel. 213671.

Mobilier și interioare (47)

• vând bufet sufragerie ou placa temură albă 
Alt Deuch, vechime Se cca IOC'ani. stare 
ireproșabilă. Tel. 2122®, 0723/732560.

• vând canapea extensibilă, servantă, birou, 
măsuță tv, masă extensibilă, sufragerie, 
mochete, mobilă hol, masă + 6 scaune tapțțate, 
mașină automată, combină frigorifică. Tele
foane 218084, 0742/939993, 0743/211074, 
0724/643045.
• vând masă panel, pătrată 0,7 x 0,7 m, furnir 
nuc, și 4 tabureți rotunzi lustruiți, preț conve
nabil. Tel. 220025.
• vând colțar sufragerie, masă tv, mobilă bucă
tărie, bibliotecă mică, mașină de spălat Alba 
Lux, stare bună, preț convenabil. Telefon 224891.

• vând masă panel turniruită, extensibilă, 0,7 x
1,0 m. pentru suf age- . și 4 scaur ■ taoit t 
toate Culoare mam închis, preț Convenabil. Tel. 
220025.

Televizoare (48)

• vând TV color, radiocasetofon, 2 video, casete 
video, preferabil pentru piese, preț avantajos. 
Tel. 228615.

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

• vând radfocasetofon auto Panasonic cu față 
detașabilă, stare foarte bună, preț 2 milioane lei, 
neaociabil. Tel. 222902.0724/366818

• vând CD ■ RW Extern ,Asus” în garanție, reț 
avantajos. Tel. 0744/567736.

• vând cafaiatorAMD 1800 MHz, HDD 40 GB,128
DDRAM, boxe, drivere,' nou, îh cutie, preț 63 
milioane lei. Tel. 0722/161644,225640.
• vând coplatr- n Garanție și service asigurat, 
preț 5 milioane lei. Tel. 0723/335189

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând două pălării oe uamă, negre, 50.000 lei 
bucata, o haină de piele lungă, 400.000 iei, 
bărbătească, o pereche de bocanci de schi, 
mărimea 48 totul gociabil. Tel. 213053

• vând rodite de seară, model cu corset + voal, 
culoare oescnisă, mărime reglabilă preț 2 
milioane lei. Tel. 0742/9399»

Materiale de construcții (53)

• . nd Ieftin 15 pereți am preraoriLaue 1.12 mari 
pentru exterior și 3 mici pentru interior), pentru 
construct ide casă,cabană Tel. 260412.

Qlectrocasni

• vând congelator 5 sertare, preț 3 milioane lei, 
aragaz 3 ochiuri cu butelie, neg. Tel. 227452
• vând frigider Zanussi cu congelator, autode- 
congelare, 85 x 55 x 60 cm, vechime 3 ani, fără 
reparații, așpect și funcționare foarte bune, preț 
negociabil. Tel. 0723/950296.
• vând lustrăpiafon, 3 brațe, completă, 2 aplice 
de perete toate 8001)00 Ir» *=1 220025.

Plante și animale, 
■îgroalimerstare (57)

• vând 10 -15 familii oe albine, preț negociabil. 
Tel. 0727/347566,0254/216059 seara,
• vând lO.fafnilii* albine puternice. Ilia, Str. 
Libertății 92, tel. 0727/951317.

• vând 2 ha lucernă verde, în Banpotoc. Tel. 
0727/759834.
• vând 2 vaci. Banpotoc nr. 43, Familia Vlaic 
Octavian.
• vând 23 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 famE de albine și centrifugă Tel. 214430.
• vând iapă de 4 ani, gestantă sau mânză de 1 
an. Informații Leșnic, nr. 74. Tel. 0740/962303.
• vând papagal Peruș, porcușor de Guineea, 
broască țestoasă de 12 cmsau schimb cu 
dive -se. Tel. 0744/546801.712274.
• vând 10 familii albine, foarte bune, preț con
venabil, și miere salcâm și polifloră Tel. 212167.

Instrumente muzicale (60)

• vând pian lakob Cazapka Sohn Jahare, 1842, 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
nrnt fnarfp avantains TpL 61 IM’t rti înă ora

Cu adâncă și nemărginită durere in suflet părinții Paulin și Liliana Pârvu anunță încetarea din viață a dragului lor fiu
MARCEL PAUL PÂRVUde numai 14 ani, din Hațeg, care după o grea suferință a trecut în veșnicie, lăsând în casa noastră o mare tristețe, durere și nemărginită suferință. Nu-ți vom uita niciodată chipul tău drag. Lacrimi și flori vom pune pe mormântul tău toată viața, dragul și scumpul nostru fiu. înmormântarea va avea loc joi 19 mai 2005, ora 14, la Hațeg.

Am fi vrut ca toate clipele petrecute împreună să nu se fi terminat. Vei rămâne în sufletul nostru mereu, dragă
PAULVântul îți va purta amintirea prin lumea pe care ai lăsat-o. 

Diriginta și colegii clasei a VH-a A, 
a Colegiului Național I, C. Brătianu din Hațeg

Colectivul Poliției orașului Hațeg este alături de familia colegului lor Pârvu Paulin la greaua încercare pricinuită de decesul fiului
MARCEL PAULde numai 14 ani, din Hațeg. Dumnezeu să le mângâie inimile, să le dea putere de a trece prin acest moment greu.

Profesorii Colegiului Național I. C. Brătianu din Hațeg sunt alături de părtiap a supus viața; prin pierderea fiului drag
< : PAUL MARCEL

J
Comemorări (76)

B îndurerați, la greaua încercări ta fiarg i-
__ _______ j_____________

----------------------- -— .. - •/’
■-L. ■

Altele (61)

Azi 18 mai se împlinesc 6 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna scumpul nostru
VINȚANIRIMIEdin Simeria. Tristă aducere aminte o au fratele Victor, copiii Victoria și Cornel, ginerele Romică și, nora Eugenia, precum și nepoții și strănepoții Diana, Victor, Alin și Andreea. Lacrimi și flori pe mormântul tău.

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

• feme DVD, DIVx, Rocky 1 - 5, toate filmele lui 
Van Damme, toate filmele românești Cu Sergiu 
Nicolaescu, toată seria James, Bond, Star Wars, 
seria Louis de Funes. Tel. 0766/745092.
• Primăria Comunei Râu de Mori scoate la 
vânzare două autodube SRD. Licitația se va ține 
în fiecare zi de miercuri începând din 25 mai, 

. până la vânzarea lor. Tel. 776046,0741/112396.

• vând balanță semiautomată 1 kg și una 
analitică 200 g electrică, pentru bijuterie, case 
de amanefflMrator, asigur instalare, garanție 
și service. JeJ0740/850728.

• vând set tărâmuri, 12 persoane, geantă diplo
mat 1.800.000$, ARCOPAL 44 piese, 1300.000 lei, 
vestă piele (6)7600.000 lei, toate noi. Tel. 234076.
• vând ceas de mână elvețian Longlnes, cu aur 
electroplaest, 170'sâuro, negociabil, perfectă 
funcționaă^gl»2aȘ72,0723/732560.

• cump w jro, cu emblema Eur. Tel. 

0724/318058.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Scorobete Claudia Ramona din Totești. Se 
declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vipie Marioara. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Vîrvescu Liviu Dorin din Ostrov. Se declară nul.
• pierdut camei de sănătate pe numele Stanciu 
Maria Cristina îl declar nul.

• pierdut carnet pentru persoană cu handicap 
nr.458/91, pe numele Todoran Viorica. Se declară 
nul.
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Duma Marinela Dorina și Duma Anca lulia. Se 
declară nule.
• pierdut legitimație călătorie auto pe numele 
Rîpa Elena Se declară nulă
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Toma Eugen Dorin. Se declară nul.

Matrimoniale (69)

• tânăr, 28/180/75, neoprotestant, doresc cu
noștință cu tânără 18 - 25 ani, pentru prietenie, 
căsătorie. Aștept SMS, nu răspund la bip-uri. Tel. 
0724/659588.

Solicitări servicii (71)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Peter NicolăCarina din Hațeg. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Strâuț Dorin. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Surgent Ghifta. Se declară nul.

• caut fântânar pentru forarea unui puț de apă 
TeL 0723/288282.
• caut instalator pentru montarea unui hidrofor . 
și executarea instalației de apă și sanitare lr^ 
casă în Almașu Mic. Tel. 224580,0724/560870.

• caut urgent 2 zidari. TeL 0720/743834.
• coordonator Avon caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă câștig nelimitat, premii. Tel. 
22902,0722/375315.

spațiu comercial 
amenajat, situat în zona 
Mărăști. Informații 
la teL 0721/328.835.

i

FIRMĂ DISTRIBUȚIE 
angajează 

AGENT VÂNZĂRI
Condiții: comunicativ, ambițios, 
disponibil îa program prelungit, 

minimum bacalaureat, 
Se oferă: mașină, telefon. 

Pentru detalii sunați la: 
0722 639543.
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Tel. 0254/223333

F.llUMB'rfsfcu MODA OPEL!
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SC LĂZAR&COMPANY SNC ...
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Informații «i roxurtiări ta Deva d Qrăstte la tel.: 
<3254/24 <TOî <80 Wi 0745 2*160 n

Laborator psihologic acreditat MTCT pentru:
■ școlarizări auto, șoferi marfă, persoane, 

f intern, internațional;
* anflaîarc. periodic, jlcențe. atestări;

• taxlnvetriști. instructorlTcbordonatori transport.

^Z*219Wexaminări,-M. ■
Urgențe:©

RECLAME

Prestări servicii (72)

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

Solicitări locuri de muncă 
(73)

o farmacie Senskiu Deva, Piața Victoriei, 
nr.l, program non-stop și Seratei Hune
doara. beiul Corvin, program zMc S ■ 22 

eliereazâ rețete compensate și jpatite

• înființăm In numai 10 zie sodetăti co- 
mervuuc, augur aiu roaw servicing (Suiun. 
procură, caziere, depunere ridkite acte, 
ftempMXTeL 078UB1U.

• ateiend de tapițerie din Micul Dalas execută 
la comandă huse pentru Logan, Solenza, Renault 
Clio, Megan, Scenic, Twingo, Opel. 0727/756681.
• otgaidzăm mese festive, nunți, botezuri, 
prețuri acceptabile. Tei. 0724/428559.
• transport marfă cu Ford Transit 1,2 tone și 10 
mc, preț în funcție de distanță. Tel. 0722/328820.
• transport mobU sau electrocasnice cu auto 
de 1,2 to șl 14 mc. Tel. 225578,0744/934462

• transport marfă local și interurban cu 
camion acoperit de 321 util, 36 mt, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care aeține 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 caută

Trimiterea plicului înseamnă aprobarea condițiilor participării la 
concurs. Sunt de acord să mă contacteze colaboratorii Inform 
Media S.R.L. în cadrul acestei afcțiuni promoționale. Premiul nu 
este transmisibil și nu se acordă contravaloarea în bani. Acțiunea 
juridică, exclusă. Nu pot participa angajații Inform Media S.R.L., 
rudele acestora de gradul I și II, precum și colaboratorii.

• absolvent studl 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)

o societate comercială angajează instalatori 
instalații sanitare, diverse. Tel. 0740/017418, 
orele 17 - 20.

• SC Aice Gram knpex SRL Deva angajaază 
inginer service auto. Cerințe: studl supe
rioare de șpecMtate Normați supR- 
mentare la 01220701.235251

• sodetate comerdali angajează Ingmer 
sistem, analrt programator, ospătari. bar
mani dobarautor, total dtartxdtori per- 
mts cat ■) c, t, munexon Mcamcxn, vin* 
zMoara, Deva. Brad. H tel/tix K5471S300.

e SC Dartane Mal SRL Deva angajează 
personal pentru magazin de Instalați și 
amenajări interioara. CV-erle se depun In 
dldfroa Capromto, etajul X camera 312 
Rotați supimentare ia tal 0254220311

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de Eider 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 caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operare Macintosh: QuarkXPress, Adobe Photoshop• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz45informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

/ a cuvÂtm

Anunțurile de mică publicitate pentru Cuvântul Liber pot fi depuse în cutiile speciale instalate în următoarele puncte din Deva:1. Comtim;2. Stația de autobuz Orizont- Micro 15;3. Galeriile de Artă Forma;4. Alimentara Dacia;5. Intersecția Zamfirescu - B-dul Decebal.
Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

ORB

< A.'

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 țara 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.

/• cuvin»
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 calcu
lator 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

Talon pentru licitație
Nume___________________
Adresă_________________
Telefon_________________

numărul de tel. la care poți fi con
tactat.
• Trimite-ne oferta ta într-un plic, 
până în 27 mâi (data poștei) pe adre
sa O.P.l, C.P3 sau adu plicul la redac
ție, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, 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 per
soana 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).

18 mai 2005
Prenume

Preț licitat.

JURNAL CUVAW

mailto:moldoviotrans@zappmobile.ro
andras.bajusz45informmedia.ro
mailto:loredana.ghejan@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. (Casa Grande)
• cameră cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tpl. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• zona L Maniu, 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, preț 670 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 Imobiliara 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 KogăHceanu, semidec., balcon închis, 
apometre, fără modificări, preț 700 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0745/302200,232308 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, et 3, dea, ST 48 mp, hol central, 
parchet gresie, faianță, rigips, spoturi, frumos 
renovată, tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamfirescu, dea, etaj 1, ocupabilă 
imediat preț 650 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3(100)
• zona M. Eminescu, dea, 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) |
• zoi lea, mobilată, balcon închis, et
1,700 mi|, lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000)
• zona MăriMl vedere la stradă liberă, 550 mii. 
lei, neg. Țel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, dec., mobilată, et. intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mii. lei, negociabil. Tel. 
0254/234401,0727-706515. (Rubin'S Home)

• zona Miriști etaj intermediar, gresie, faianță, 
parchet mochetă ușă din lemn masiv, st 2S mp. 

Preț 630 mil. lei, negociabil. Tel. 0254/234401, 
0745-666447. (Rubin's Home)
• zona Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet 
dec. Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401, 0745- 
666447. (Rubin's Home)

• zona Eminesai, dec., st 35 mp, balcon, 
cămară et. intermediar, contorizări, recent 
amenajată Preț520 mii. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0727-706515. (Rubin’s Home)
• zonă bună dec., amenajată frumos, liberă 
preț 695 mii., negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• Wd 22 Decembrie, dea, 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-dd L Maniu, sdea, contorizări, preț 730 mii. 
lei, negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• zona Dadă et 3, mobilată contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)
• zona Emineecu, dec., etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată gresie, faianță 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)

• dea «oria faianță zona Dacfa, preț 450 mii., 
neg. Tel 253588 0722/624091. (Casa Grande)
• noamenalată zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588 0723/419974. (Casa Grande)
• decomandată H*mfață 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)

• idbauntael Den, contorizări, balcon închis, 
mobilă bucătărie, foarte frumoasă preț 620 mii. 
lei, negociabil, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• hot bele, bucătărie, living, cameră cămară 
modificări interioare, multiple îmbunătățiri, re
partitoare, st 48 mp, etaj i ntermediar, zona Goj
du. Preț 880 milioane, neg. Telefon 235019. (Casa 
de Vis)
• garsonieră 2 camere, gresie, faianță contori
zări, superamenajată zona Dacia. Preț 570 mii. 
lei negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• senddea, balcon, bucătărie, cameră baie, 
gresie, faianță parchet, zona Dacia Preț 415 mii. 
negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

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

• cu 2 camere, 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 euperii amenajată gresie, 
faianță contorizări,'balcon închis, lată 
modem, 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 78000 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, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• contorizări, parchet, gresie, faianță ocupabilă 
imediat zona Dacfa, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Entfneocii, etaj intermediar, gresie și 
faianță noi, lavabil, parchet balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• Mcro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872108 0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872108 0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Union, et 4, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convector
• boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

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

Cumpăr garsoniere (20)

• hi Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• ta Dova, 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)

firma de consultanta cunoscuta in domeniul dezvoltării 
afacerilor, recrutării si pregătirii resurselor umane, angajeaza pentru clientul sau ce activeaza in distribuția activa de MATERIALE DE CONSTRUCȚII:

1. DIRECTOR PUNCT DE LUCRU 
HUNEDOARA/DEVA

2. MANAGER ZONAL VANZARI jud HD, SB, 
AB,AR,TM, CS
Cerințe: - caracter- bun cunoscător al pieței locale de materiale de construcții (metalurgice, zidărie, ciment, gips carton)- cunoștințe tehnice despre prelucrarea metalelor- abilitați de comunicare si negociere- domiciliul stabil in HUNEDOARASAU DEVA- studii superioare/medii
Compania oferă:- pachet salarial exceptional- autoturism de serviciu- notebook si telefon mobil- pregătire de specialitate in vanzari si negociere -sesiuni de coaching

așteptam c.v-urile d-voastra la fax 021/2557966 
sau e-rnail : office@combatvision.ro

• zona 22 Decembrie, semidec., parcheț gresie, 
faianță contorizări, et3, ocupații imediat, preț 
17.000 euro, negociabil, tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• zona Mkienilul semidec., parchet gresie, 
faianță contorizări apă și gaz, et intermediar, 
preț 660 mii. lei, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• urgtrrt, 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-lnvest)
• zona Casa de Cultură parchet gresie, faianță 
apometre, gaz contorizat preț 880 mii. lei, tel. 
0722/564004. (Prima-Invest)
• zona Băkaecu 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 Cnicaa 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)

• doc, amanalat CT, aer condiționat termopan, 
60 mp, vedere 1a B-dul 22 Decembrie, preț 1330 
mid. lei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)
• bl ă str. Caraglale, 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 csntraH, împăratul Traian, parchet 
modificat contorizări, preț900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208 0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazia, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat preț 28000 
euro, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Mkro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mit negociabil. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
• zona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0721/985256! (Rocan 3000)

• zonă contraM, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț negociabil. Tel. 
235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• Gojdu, oL 3, semidecomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri. Preț 900 mii. lei. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zona Mața centrală et2, semidecomandate, 
contorizări, ocupabil imediat Preț 980 milioane 
lei. Telefoane 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 Dacfa, etaj intermediar, amenajări, 
contorizări, preț 570 mii. lei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
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efecfcica SUCURSALA DEVA
INFORMEAZĂ:

în data de 18 mai 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea 

izolației pe linia de medie tensiune 20 IcV Ilia și derivațiile aferente 
acesteia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării energiei 
electrice în refelele S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în localitățile 
GLODGHILEȘTI, RUNCȘOR, BRĂDĂJEL, PETREȘT1, GODINEȘTI.

Electrica SA asigură toți dienții săi că echipele care efectuează 
lucrarea depun întreg efortul pentru a limita durata de întrerupere 
în qlimentarea cu energie electrică. în funcție de fazele lucrării, între
ruperile sunt cuprinse în intervalul orar 8.30-18.00.

Vâ mulțumim pentru înțelegere!

PRIMĂRIA COMUNEI 
BULZEȘT1I DE SUS 

Jud. Hunedoara 
Orgair as ă in data de 

17.05.2005, ora IO, 
licitație publică pentru 

vânzarea unui auto
turism RENAULT 21 

NEVADA.
Relații la tel. 682631.

(23233)
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• semidecomandate, In zona Al. Armatei, et3, 
complet mobilat, contorizări, ocupabil Imediat, 
preț 750 mii. Tel. 0745/411449. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• semldKomandată etaj 2, bdul N. Bălcescu, 
foarte bine întreținut, 830 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• «tal bun, zona Al. Crișului, gresie, faianță 
lavabil, termopan, apometre, gaz 2 focuri, balcon 
închis, preț negociabil. Tel. 0788/497616 (Agenda 
Imobiliară Nr.l Deva)

• tai Dadă 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)
• aamldacomandată Dadă efaj bun, parchet, 
gresie, faianță lavabil, contorizări, preț 620 mil. 
lei. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• Mnddacomandată zona Bejan, podele lami
nate, gresie, faianță convector, apometre, preț 
550 mii. lei. Tel. 0745/786578. (Agenția Imobiliara 
Nr.l Deva)
• «ta| 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut. Bălcescu. Preț 900 
mii. ROL 90.000 RON. neg. Tel. 0724-169303,0743- 
103622. (Casa Betania)
• «tai 3, decomandate, balcon închis, conto
rizări, bine întreținut Aleea Neptun. Preț 12 mid. 
ROL 120.000 RON. Tel. 0742-005228 0720-387896 
(Casa Betania)
• «ța| 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)
• modflcări Inferioare, 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 Băkeicu, 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 Mtortța, 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 UHaadul decomandate, parchet nou, 
gresie, faianță lavabil, ușă de lemn masiv, 
contorizări, renovat recent tel. 0723/251498 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Mkro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, baJcon 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, modHfcat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet spoturi, supermodem, 
parțial mobilat merită văzut 1250 mid. tei, neg. 
Tel. 0722-566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, ușă schimbată ocupabil 
imediat preț 340 mii. lei. Tel. 228548 0745653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• In Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• ocaziei 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.Evri ka)
• 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 modeme, 
termopane, gresie, faianță etc, se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona AL Straiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• zona Dada, et 2, amenajări interioare, ocu
pabil Imediat preț 600 milJei. Tel. 0745/253662. 
(Agfvrlka)
• daasupra CECuluL fără îmbunătățiri, 2 
balcoane. Preț 1,1 mid. lei. Tel. 0254/234401,0740- 
232043. (Rubin's Home)
• zona Bălcescu, turnuri, et 2, superamenajat 
ocupabil imediat Preț 810 mii. lei. Tel. 0254- 
234401,0740-232043. (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, nego
ciabil. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)

• zona L Creangă etaj 1, centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță bucătărie 
modificată mobilat. Preț 1,560 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
• lăbacantraL dac, et intermediar, 2 balcoane. 
Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel 0254-234401,0727- 
706515. (Rubin's Home)
• zona Dada, parter, în circuit contorizări, 
repartitoare, balcon închis. Preț 800 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0254-234401, 0740-232043. 
(Rubin’s Home)
• faianță tai 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)
• decomandata, 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, «t intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• semidecomandat*, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Mkro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129. 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Wcro 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)
• Mkro 7, et 1, contorizări, CT, parchet, balcon, 
preț negociabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)
• semidecomandate, zonă ultracentrală CT, 
alte îmbunătățiri, etaj intermediar, 875 mii., 
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)
• Mkro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798 
0742/872106,0742/902488 (TinaTerra Mia Hune
doara)
• Micro 8 modificat etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• zona gări, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• Hunedoara, Mkro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488  
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798 0742/872106, 
0742/902488 (Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Bucegi etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucegi, fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zor , decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Mkro 6, et. 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Mkro 5/1, et 1, centrală amenajat 720 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

■ zona Artlma, et. 3, ușă nouă 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)
• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• urgent zona 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 IS mid. lei, 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)
• semidecomandate, neamenajat contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona 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. 0788/165703,0745/302200. (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)
• zona lutau 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)

• zona Dada, decomandate, et 2, parchet, 
gresie, faianță centrală termică mobilă de 
tineret, preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, 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)
• zona Împăratul Traian, superamenajat, 
contorizări, aer condiționat, gresie, faianță 
parchet, 2 balcoane, et. 2, preț IS mid., nego
ciabil, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Dada, transformat în ap. 2 camere, 
ocupabil imediat preț negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256 (Rocan 
3000)

• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. Te|. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• urgenți 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 ultracentrală 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)
• 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, zona Eminescu etaj interme
diar, contorizări, parchet balcon, preț 13 mid. 
lei. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)
• zona AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat, centrală termică parchet, 2 băi, boxă 
bucătărie modificată Preț 1350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)

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

• zona Liliacului, et. 3, decomandate, 
contorizări, 1 balcon. Preț 1300 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0740232043. (Rubin'S Home)
• zona 1 Decembrie, modificat termopan, 
gresie, faianță balcon de 10 m, st 65 m. Preț 
40000 euro. Tel. 0254-234401, 0727-740221. 
(Rubin’s Home)
• zona Progresul et. 2, amenajat, contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 0254-234401. 
(RuDin's Home)
• zona Bălcescu Nou, amenajat contorizări. 
Preț 1,6 mid. lei, negociabil. Tel. 0254-234401, 
0727-724551. (Rubin’s Home)

Cumpâr ap. 2 camere (04)

RESURSE UMANE
S.C. Orema Manage

ment SRL Deva |societate 
acreditată de Ministerul

Muncii și Ministerul Educației) 

organizează cursuri de 

specializare pentru inspectori 

resurse umane. Informații la 

tei. 0722/534697, 
0723/793457. (a;tM|

• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)
• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
■ urgent zonă liniștită plata imediat tel. 215212 
(Prima-lnvest)
• urgent dec, zonă ultracentrală contorizări. 
mobilat complet tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
■ In zonele: Gojdu, Dacia, Mărăști, Cuza Vodă ■ 
cu garaj, Avram lancu. Se oferă preț bun, cu pla
ta imediat Tel. 0723/251498. 232.809. (Fiesta 
Nora)

• zona Eminescu, semidecomandate, conto
rizări, preț 850 mii. lei. Tel. 0740-013971, 231212. 
(Garant Consulting)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
amenajări, CT, preț 40.000 euro. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• zona Patria, semidecomandate, amenajări, 
contorizări, preț 1,3 mid. lei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting) ,
• zona Progresului decomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri, preț 135 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• zonă centrală sdec., balcon închis, faianță, 
parchet centrală termică Preț 1350 mid. neg. 
Relații latei. 219470. (Multiprima)
• gresie, faianță parchet balcon închis, gaz 2 
focuri, repartitoare, modificări interioare, 
mobilat, zona Titu Maiorescu. Preț 940 mii. nego
ciabil. tel. 235019. (Casa de Vis)
• modificat termopane 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)
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societate profesională de reorganizări și lichidări 
judiciare anunjă toți creditorii si acționarii că s-a 

deschis procedura falimentului cu privire la:
1. SC ORIZONT HIDRO SRL Deva - li nr. 386/CA/
26.04.2005, dosarul nr. 5422/2004 - Tribunalul Hunedoara. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor 
născute după data deschiderii procedurii, respectiv 14.09.2004, este 
10.06.2005.
2. SC ELISEM 98 SA Simeria Veche - încheierea nr. 235/CA/ 
14.04.2005, dosarul nr. 6053/2004 - Tribunalul Hunedoara. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor 
născute după dala deschiderii procedurii, respectiv 25.11.2004, este 
10.06.2005.
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eie Mii 
l sediul social în Deva, 
J EXIRAORDINARĂAAt

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

A

ConsiitaHife Administrație al SC Farmaceutica Remedia SA Deva, cu
*■ ~ ~, Str .Dorobanților, nr. 43, jud. Hunedoara, convoacă ADUNAREA GENERALĂ 

AACPONARILOR. în data de 6 iunie 2005, ora 12, la sediul sodal al sooetățn. 
penbu toțjacțonarii inre^srațjte Registrul Român al Acționarilor până la sfârșitul zilei de 23 mai

1. Numirea noului Consiliu de Administrație și remunerarea acestuia.
2. StabMrea valorii nominale a acțiunilor și a capitalului social, având în vedere denominarea 
monedei naționale conform Legii 101/2005 și Legii 348/2004.
3. Diverse.
In cazul în care la data de 6 iunie 2005 nu se îndeplinește cvorumul prevăzut de lege pentru prima 
convocare. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă pentru data de 7 iunie 2005, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi.
Informați suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefonul 0254/223.260. |23aoS) I
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AGENȚII IMOBILIARE /11miercuri, 18 mai 2005
• decomandate, bucttâri* mare, 2 băi, debara, 
contorizărl, parchet repartitoare. Mlhal Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)

• «ta| 3, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărâști. Preț 1,7 mid. ROL. 
170.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa 
Betania)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet bloc acoperit. Decebal. Ultracentral. 
Preț 1,250 mid. ROL 125.000 RON. Tel. 0742-005228, 
0724-169303. (Casa Betania)

• «ta| 1, zona Dunărea-gară, 825 mii. negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• «tal 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Mfcro 6, modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona 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, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)

• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță, parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mhal Viteazul, 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, «tal 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Tralan, amenajat, 2 balcoane închise, 
convector, 750 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

• Micro ă etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Deva, zona Uzo Balcan, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 850 mii., negociabil sau schimb cu 
casă în Gnelar, plus diferență Tel. 0722/973569. 
(Profil Expert Hunedoara)

• decomandate, zona Union, etaj 3, centrală 
termică faianță 880 mii., negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• zona Împăratul Tralan, cu garaj, 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)

• zona Ion Creangă, decomandate, et. 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et. 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie faianță, bucătărie modificată vedere în 2 
părți, zonă liniștită preț 57.000 euro negociabil. 
Tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zonă centrală garaj, gresie, faianță parchet, 2 
balcoane, 1 închis, centrală termica, boxă bloc 
acoperit cu țiglă Preț 2,150 mid. neg. Relații la 
tel. 219470. (Multiprima)

• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• decomandate, modificat, etaj intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona 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)
• zona împăratul Traian, dec., hol central, 
balcon închis, contorizări, garaj sub bloc, preț 
negociabil, tel. 0740/210780. (Prima- Invest)

• dec, st 95 mp, ultracentral, amenajat, gresie, 
faianță 2 balcoane închise, 2 băi, preț 1,6 mid., 
tel, 0740/126029. (Prima -Invest)

• zona bduL Decebal, etaj Intermediar, 2 băl 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet, ocupabil imediat, preț 1,6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• decomandată î băi, neamenalat, etaj Inter
mediar, zona Eminescu, preț 37,000 euro, nego
ciabil. Tel. 235589,0723/419974 (Casa Grande)

• dtcomandate, znwnajat stil occidental, CT, 
zona Dorobanți. Tel. 0741-154401,227542. (Garant 
Consulting)
• decomandată 2 bă', amenajări, CT, b-dul 
Decebal. Tel. 0741-154401,: 227542, (Garant 
Consulting).
• Ullacukă contorizări, 2 băi, 2 balcoane, 2 boxe, 
lavabil, interfon, preț 1,6 mid. lei.. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• Dactbal 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).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandată Micro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, zona 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 Devă zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)

Vând ap. 5 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• oferim spre vânzare case in Deva si împre
jurimi, in zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Horta, 2 corpuri,. 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz, 
anexe din cărămidă garaj, s 1150 mp, fa 18 m. 
Preț 3,1 mid. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin's Home)

• casă p+1, 4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane, st. 
1200 mp. Deva. Preț 100.000 euro neg. Tel. 0742- 
005228,0720-387896 (Casa Betania)

• Deva, 2 corpuri, 6 camere + 2 li vinguri, 2 bal
coane, garaj + pivniță mare, centrală termică st 
1400 mp., preț 77.000 euro. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Zăvoi, 2 camere, cetrală termică s.c.= 
90 —<p, s,t.= 154 mp. Preț 2 mid. neg. Relații latei. 
219470. (Multiprima)
• zona Parângului, 4 camere p+1, casă 
cărămidă costrucție 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 și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/886624.,(TerriBQri.ș) ....... ...........
• zona Ceangăi, renovată complet, 3 camere, 
bucătărie, baie, podele laminate, gresie, faianță 
lavabil, centrală termică garaj - 2 mașini, ST 400 
mp, preț 68.000 euro, negociabil. Tel. 0788/ 
497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• zona parc, bucătărie, baie, parchet, gresie, 
faianță teren 1000 mp, preț 3 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)1
• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central,. 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț U mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Uc«ul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă centrală, 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, 15 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi; pentru demolat, curte, grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• in Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție d|n cărămidă curte, 
grădină st 650 mp, preț 13 mid. lei. Tel. 0722- 
566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+L, living de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Chizid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zona central vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• trei camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)

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

• 1 camere mari, bucătărie, bale, încălzire 
centrală zona Vețel, curte șl 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. Ella)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
bale, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fa 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la M km de Deva ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)

• la 6 km de Hunedoara zonă pitorească 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)

• caaă 4 camere, 2 corpuri, curte și grădină st. 
3.000 mp. pomi fructiferi și viță-de-vie, situată la 
10 km. de Deva Preț 30.000 euro neg. Tel. 0741- 
084668,0720-387896. (Casa Betania)
• urgent, caiă modestă cu teren, în zona 
Brănișca llia Șoimuș, Boholt, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest) -
• caii bătrânească 3 camere, anexe, grădină 
zona Bobâlna preț 400 mii. lei, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• la 30 km de Deva casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

Vând teren (21)

• In «xdualvttate parcele de teren intravilan, 
Prelungirea Vulcan, priveliște deosebită supra
fețe cuprinse între 400-1000 mp, FS 24,5 m, cu
rent gaz etc, preț 20 euro/mp. 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)

• to exdusMtate 900 mp teren intravilan, la DN7, 
situat vizavi de Biserica Baptistă FS 145 m, toate 
utilitățile, acces DN7 și calea ferată preț 99.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/411449,0723/191901. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• In exclusivitate 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. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
$1 servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,

. tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

EVIDENTIAZA-TE!
r

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

• to 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)
• zona Zăvoi, 3 parcele în suprafață de 4400 mp, 
4800 mp și 6800 mp, fa 25 mp. Preț 15 euro/mp. 
Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
• zona depozitelor, 6700 mp, front la două 
străzi, toate utilitățile. Preț 15 euro/mp neg. 
Relații latei. 219470. (Multiprima)

• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• Intravilan, central Deva, 1300 mp, fa 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/mpt neg. 
Telefoane 0740-914688, 0724-169303, 223400. 
(Casa Betania)

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

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

Cumpăr teren (22)

• zona Brănișca, Ilia, Șoimuș, Boholt, pentru 
construcție casă 300-2000 mp, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• urgent, 5 ha teren, intravilan, la șosea, Deva 
sau în împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662.211587. (Evrika)

Vând spații comerciale (25)

• două spații in zonă centrală modem amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)

• hală producția, Deva, 220 mp, cu platformă 
betonată de 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro negociabil, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Alte imobile (27)

• vând fermă 4 ha teren, 7 grajduri, magazii, 
șopron. Preț 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, preț 5,5 mid. lei. Tel. 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. 
Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• caut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat și utilat, pentru persoane străine, oferim 
300 euro/lună. Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
apometre, zona pieței. Preț 80 euro. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, Decebal, 
mobilat, contorizări, preț 120 euro/lună Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting) ■

• apartament 2 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, geamuri termopan, complet 
mobilat și utilat cu aragaz, frigider, tv. color, ma
șină de spălat automată Ion Creangă 250 euro/ 
lună Telefoane 0743-103622,0720-387896. (Casa 
Betania)
• casă 2 camere, centrală termică proprie, com
plet mobilată și Utilată cu aragaz, frigider, ma
șină de spălat. Zonă semicentrală 250 euro/ 
lună Telefoane 0741-102722,0724-169303. (Casa 
Betania)

• apartament 2 camere, complet mobilat mo
dern și utilat, contorizări. Gojdu. Preț 130 
euro/lună. Telefoane 0741-120722,0720.370753. 
(Casa Betania)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Dacia, nemobilat, 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)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Marecaută 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.
Dacă ofertă noastră v-a trezit interesul, 
contactati-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

• 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 
baie, amenajat occidental, 150 euro/lună nego
ciabil, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentra închiriere garsonieră dec., 
complet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer pentra închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Telefoane 235208,0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000)
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, st 80 mp, ideal pentru depozit, construcție 
nouă. Preț 600 euro/lună, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, st 50 mp minim, pentru 
magazin electrocasnice, amenajat sau neame
najat, pe o perioadă lungă de timp. Ofer 
maximum 10 euro/mp/lună Tel. 0254/234401. 
(Rubin's Home)
• ST 45 mp, zona Teatru, amenajat, 1,7 mid. lei. 
Telefoane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• spațiu comercial 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

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)

♦

whQOIcuZU

■ urgent casă cu grădină, Deva sau Simeria, 
plata imediat, tel. 215212 (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587.0745/253667 (Ag. Evrika'

AGENT VÂNZĂRI
t otîcâ ■ papctârio

Vând case la țară (17)

CV-urile se depun 
la fax 0254/233239;

Informații
atel.072U328.835.

VÂND spațiu 
comercial amenajat 
pentru depozit sau 
producție. Informații la 
tel. 0721/328.835.
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SC CCCFSA - Sucursala Deva 
angajează ȘEF DE LABORATOR autorizat în 
domeniul materialelor de construcții - 
drumuri, pentru laboratorul situat în Simeria. 
Relații la sediul din Deva, Str. Rândunicii, nr. 
5, sau la telefoanele: 212.321, 212.320.

locații cuni poștale

• chioșcul de stjare de lângă
; Cotntim;
: • chioșcul de ziare din stația
j autobuz Orizont Micro. 15;
• chioșcul de ziare de lângă

i Galeriile de Artă Forma;
I ♦ chioșcul de ziare de lângă
i Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Ziimlli escii - B-dul Decebal..
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• înecați. Circa 56 de corpuri neînsuflețite au fost găsite după naufragiul unui feribot, duminică, în Bangladesh. Potrivit autorităților, mai mult de 100 de persoane au murit probabil înecate.
• Pedepsite. Practicile homosexuale sunt în continuare condamnate de lege în cel puțin 80 de state ale lumii, printre care Arabia Saudită și Iran, unde acestea pot fi pedepsite cu moartea.
Ipoteza se datină

Santa Maria (MF) - Mai mulți martori audiați luni în procesul lui Michael Jack- son au pus la îndoială acuzațiile de sechestrare lansate de familia presupusei victime, afirmând că membrii acesteia nu au încercat în nici un moment să ceară ajutor, deși au avut numeroase ocazii.Unele dintre persoanele chemate de apărare i-au descria pe presupusa vicfipă. și pe fratele său drept niște eopii extrem de dificili. în tîmp'a® acuzarea,susțină bă Michael le-a dat acestașcopii băuturi alcoolice, martorii au aistM jfe băiățâji Ie procurau singuri, așa cuu l^î'prdcurmi $i reviste erotice. fe V----------------------- ---------

Donații
Geneva (MF) - Bill i Gates, cel mai bogat om ; din lume, a promis luni, i la Geneva, în deschi- i derea adunării generale ; a Organizației Mondiale ; a Sănătății, să doneze ; 450 milioane de dolari : cercetărilor medicale in- ș ternaționale pentru a î crea și distribui vaccin- [ uri împotriva unor boli Ț care ucid anual milioane i de persoane. i

Mai rău la țara I
Paris (MF) - Telefoa- j nele mobile determină f mai multe cazuri de can- Ț cer cerebral la utiliza- î torii din zonele rurale j decât din cele urbane, | potrivit unui studiu sue- ; dez.Diferențele între rural ; și urban ar putea fi j explicate de faptul că în ț zonele rurale releele î sunt mai îndepărtate u- j nele de altele și radia- ț țiile necesare pentru i transmisie sunt mai pu- i ternice, cred - autorii 1 studiului., i

MlO este un cimpanzeu african, în vârstă de 11 luni, care este găzduit de Safari Bark din Bogor, Indonezia. (Foto: epaj

Francezii antipatici
Paris (MF) - Un sondaj realizat printre britanici, germani, olandezi, spanioli, portughezi, italieni, greci și suedezi arată că francezii sunt cea mai antipatică nație a Europei, scrie Daily Telegraph.Sondajul a fost realizat de doi francezi, care au ajuns la concluzia că multe dintre cele ce se spun despre conaționalii lor sunt adevărate: conduc nebunește, nu știu să se poarte cu clienții, sunt obsedați de sex și mâncare și lipsiți de simțul umorului.

Viziuni c
■ David Cronenberg și 
Lars von Trier și-au 
prezentat luni filmele la 
Festivalul de la Cannes.

Cannes (MF) - Cea de-a doua săptămână a Festivalului de la Cannes a fost deschisă cu un șoc frontal: danezul Lars yon Trier și canadianul David Cronenberg, ambii favoriți pentru Palme d'Or, și-au prezentat viziunile sumbre asupra societății americane.Cu „Manderlay”, Lars von Trier abordează tema sclaviei și îșî continuă meditația virulentă și incomodă asupra istoriei Statelor Unite. „Ame-

Kylie (Foto: EPA)

Cancer la 
sân
Sydiey (MF) - Cân
tăreața Kylie Mi
nogue suferă de can
cer la sân, starea sa 
determinând amâ
narea turneului pe 
care ii efectua, a 
anunțat marți pro
motorul ei australian. 
„Săptămâna aceasta, 
când a făcut o vizită 
familiei sale la Mel
bourne, i s-a diag
nosticat un cancer la

Lars von Trier (Foto: EPA)

Modifică stilul artiîn lobul occipital stâng, asociat cu procesarea imaginilor mentale. •, ■
La celălalt, sCUPTitri. a avut loc în tala'musuf periferic, conectat eu ^î’.(roft- tali, zonă implicata,»^ 4». ativitate.Accidentele nu au modificat tematica lucrărilor artiștilor atunci când aceștia și-au reluat lucrul, dar criticii și alți artiști au remarcat schimbări clare de sțil.

Zurich (MF) - Efectele unui accident cerebral minor pot modifica sțilul unui pictor. O echipă de la Spitalul Universitar din Lausanne a studiat impactul accidentelor cerebrale asupra a doi pictori profesioniști și a remarcat schimbări profunde în gama de culori folosită și în gradul de atenție pentru detaliu din lucrările lor.Unul dintre artiști a suferit un accident cerebral localizat

entă", arăta comuni-
sân în fază incipi

înseafflnă că turneul
său Șj Australia'nu va 
putea avea loc țp 
cum fusese 
prevăzut".

„Răzbunarea Sith" la serviciu
■ Absenteismul provo
cat de premieră poate 
cauza pierderi de sute 
de milioane de dolari.

Washington (MF) - Lansarea ultimului episod din saga „Star Wars” joi, în Statele Unite, ar putea avea consecințe neașteptate pentru companii, provocând un absenteism evaluat la 627 milioane de dolari.
1 ■- . ■ 

Se vor „îmbolnăvi’^ « „Absenteismul provoșglW «Star Wars» joi și vineri crista până la 627 miliosp» de dc&ari, datorită scăderii drictivității” compajFMis americane, a estimat carnetul de consultanță Challenger,
Sony va lansa PlayStation 3 în 2006
■ Consola va avea 
încorporat pentru grafi
că un microprocesor cu 
300 milioane tranzistori.

Los Angeles (MF) - Compania Sony a prezentat luni noua consolă PlayStation 3, susținând că posibilitatea de conectare în bandă largă și calitatea grafică vor plasa produsul pe un loc de top în

Americurica domină lumea. Ne aflăm sub influența nefastă a acestei țări, și domnul Bush este un imbecil care face chestii stupide (...) Eu nu pot să schimb nimic, nu pot să votez în Statele Unite, pot doar să fac filme”, a declarat Lars von Trier la conferința de presă ce a precedat proiecția filmului.
Mijloace justificateCelălalt film din competiția de luni, „A History of Violence”, abordează politica americană în ceea ce privește portul de arme de către civili, deși canadianul David Cronenberg nu consideră că a făcut un film politic sau de propagandă. „Pentru America, atunci când trebuie să se apere, toate mijloacele sunt justificate”, explică Cronenberg.„Peindre ou faire l'amour” al fraților Larrieu și „Sin City”, o adaptare după benzile desenate ale americanului Frank Miller, sunt cele două filme prezentate aZi în competiție la

Star Wars III (Graphic News) Sir Cliff Richard (Foto: epa)Gray and Christmas.Nerăbdarea fanilor și lungimea previzibilă a cozilor la cinematografe îi vor determina pe mulți să chiulească de la serviciu. în plus, cronicile pozitive pe care le-a avut 
industria jocurilor, care obține câștiguri de aproximativ zece miliarde de dolari pe an.Oficialii companiei au precizat că noua consolă, programată pentru lansare în primăvara anului viitor, va avea încorporat, pentru grafică, un microprocesor cu 300 milioane de tranzistori, cu mult peste capacitățile actuale combinate ale consolelor Microsoft, Nintendo,

„Răzbunarea Sith” în presă vor trezi probabil curiozitatea celor care au fost lezamăgiți de primele două părți ale trilogiei, crede John Challenger, de la cabinetul menționat.
Game Cube și PlayStation 2.Consola va funcționa cu microprocesoare Cell) care încearcă să depășească unitățile Pentium 4 produse de Intel. Consola va avea uri port Ethernet încorporat oen tru accesifl la Internet.• Norii produs’ va utiliza tehnologia blu-ray, un nou format de DVD-uri, care oferă capacitate sporită față de cele actuale.

Estimările se bazează pe cifrele de frecventare ale primelor două episoade ale trilogiei, specialiștii ajungând la concluzia că aproximativ 4,8 milioane de persoane își vor anunța șeful, joi și vineri, că nu se simt destul de bine pentru a veni la serviciu. Absenteismul ar putea începe încă de miercuri, unii dorind să asiste la prima proiecție, ce va avea loc miercuri la miezul nopții.Luni, filmul a avut premiera la Londra, la care a fost prezent și Sir Cliff Richard. Astăzi vor avea ocazia să vadă filmul belgienii, danezii, francezii, precum și elvețienii vorbitori de limbă franceză.

VernisajNiro a fost I Robert De prezent luni la Galleria delle Espo- sizioni Benucci din Roma, la inaugurarea expoziției de pictură a tatălui său, Robert De Niro Senior. (Foto: EPA)


