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Cerul va fi noros, cu ploi în cursul
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vineri, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
mai complet supliment TV cu 32 de pagini in
tegral color, detalii și poze din culisele filmelor.

Captură record de... hoți
Hunedoara (M.T.) - Detașamentul mobil al Jandarmeriei hunedorene a reușit să rețină, ieri, în două ore, un număr record de hoți de fier vechi. Aproximativ șase sute de „colecționari de fier vechi” aflați la furat, pe platforma „Ecosid”, au fost prinși de jandarmi și polițiști. Dintre aceștia, 37 au fost reținuți și amendați pentru că au pătruns ilegal în incinta firmei. Aceste acțiuni continuă în tot județul, îndeosebi în incintele fostelor combinate siderurgice.

Premii de milioane
Deva - La sediul redacției a avut loc ieri extragerea câștigătorilor. Cei trei norocoși sunt așteptați la sediul redacției pentru a in- tra în posesia premiului. Cuvântul Liber, ziarul familiei tale: Marian Marcel - Vorța, 1.000.000 lei (100 lei noi); Buble Voichița - Lă- pugiu de Sus, 1.000.000 lei (100 lei noi); Crăciun Lucreția - Deva, 1.000.000 lei (100 lei noi)
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Scandal la C.N. Decebal!
■ Un puști de numai 
nouă ani a reușit să 
exaspereze toți părinții 
elevilor clasei I.

Deva (T.S.) - Douăzeci și doi de părinți ai unor elevi din clasa I ai Colegiului Național Decebal sunt hotă-

râți să nu-și mai lase copiii la școală. Motivul: unul dintre colegi le terorizează pur și simplu odraslele. Fiind și mai mare cu doi ani decât restul colegilor, puștiul în cauză îi bate și îi amenință cu moartea. Și asta nu este tot. Nici învățătoarea nu reușește să-l liniștească, elevul fiind deo

sebit de agresiv, nereușind să se integreze în colectivitate. De atacurile fizice nu a scăpat nici profesoara de germană a elevilor care, ieri, a fost lovită de mai multe ori de copilul de numai nouă ani!“Fetița mea a fost lovită cu picioarele în stomac”, susține unul dintre părinți.

„Am făcut sesizare și la Poliție. Pur și simplu îmi este teamă să-mi las copilul în clasă cu un astfel de coleg. Dacă se întâmplă ceva rău, acest elev nu va răspunde în fața nimănui. De aceea cerem să fie transferat la o școală specială”, a mai spus părintele revoltat, /p.3

O expoziție ca o simfonie a fost vernisată ieri la muzeul devean. Intitulată chiar „Simfonia din adâncuri”, expoziția de flori de mină ocupă, pentru o perioadă de o lună, patru săli ale clădirii Magna Curia. (S.B.) /p.3
(Foto: Sanda Bocaniciu)

Donație cu bucluc,
A '

■ CL Deva a refuzat să te Spitalului Județean, în cadrul unei donații făcute deplătească transportul u- 
nor echipamente medi
cale sosite din Franța.

Daniel I. Iancu
daniel.iancuginfornimedia.ro

Deva - Zilele trecute au sosit la Hunedoara mai multe e- chipamente medicale destina-

Primăria din Cherbourg în parteneriat cu Clubul Rotary și intermediate de Fundația Conexiuni Deva. Pentru a primi respectivele donații, Consiliul Local Deva trebuia să a- dopte o hotărâre de alocare a 90 de milioane de lei Fundației Conexiuni, pentru cheltuieli de transport, însă proiectul a

la Devafost amânat. „Nu știm despre ce este vorba. Am mai primit donații pe care a trebuit să le ardem”, a spus viceprimarul loan Inișconi, arătând că dacă totul e în ordine, banii vor fi plătiți. Dr. Dan Magheru, consilierul desemnat să verifice echipamentul, ne-a declarat: „comisia va viziona echipamentul trimis din Franța. Nu vrem să supărăm pe

Aceleași tarife
Deva (D.I.) - Tarifele APA PROD pentru apa potabilă și canalizare rămân neschimbate, ne-a declarat directorul Dumitru Gâlcescu. Consiliul Local a adoptat o hotărâre pentru retragerea concesiunii fostului operator APA SERV și acordarea ei APA PROD.

■ Hunedorenii au casat 
câteva zeci de mașini 
pentru a primi cele 30 
de milioane de lei.

Deva (C.P.) - După aproape o lună de la lansarea programului național de reînnoire a parcului auto, peste 50 de mașini au ajuns la fier vechi. „Au venit persoane din tot județul pentru casarea autoturismelor vechi. Cele mai multe mașini pe care le-am primit au fost marca Dacia, apoi Oltcit și chiar două Trabant”, au declarat reprezentanții u-

rable casatenui centru de colectare. în ceea ce privește numărul mașinilor noi, toate cele 97 de autoturisme Dacia alocate dealerului local au fost repartizate clienților. „Șase mașini au fost deja livrate, iar restul, pe parcursul lunilor viitoare”, a declarat Dumitru Gherghel, director comercial Service Automobile Deva. Programul se va încheia în 25 august. Producătorii/importatorii/co- merciații de mașini care nu își vor utiliza cotele până la această dată riscă să le piardă. Ele vor fi redistribuite de către Ministerul Mediului.
Copiii de la Grădinița Numărul 7 din Deva au Vrut să cunoască mai îndeaproape ce înseamnă meseria de polițist. Cel mai tare i-a impresionat pe „grădinari” plimbarea cu „duba” poliției. (Folo: Mihaela Tămaș)

daniel.iancuginfornimedia.ro
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• Ostatici uciși. Gruparea Ansar al-Sunna, care are legături cu rețeaua teroristă al-Qai- da din Irak, a anunțat marți, prin intermediul unei înregistrări video, că a ucis doi irakieni care lucrau pentru o companie americană.• Legi aspre. Guvernul irakian pregătește o serie de legi care prevăd sancțiuni severe pentru persoanele care le oferă adăpost sau îi ajută pe autorii acțiunilor violente, în sensul că le tolerează prezența sau participă la atacuri.

Experți români în structurile UE

Grenada era 
armatăTbilisi (MF) - Grenada lansată la 10 mai, la Tbilisi, în direcția tribunei la care se afla președintele american, George W. Bush, și omologul său georgian, Mihail Sa- akașvili, era în stare de funcționare și reprezenta un real pericol pentru liderul american.
Vrea un nou 
mandatIslamabad (MF) - Președintele pakistanez, Pervez Musharraf, va candida la propria succesiune la finalul mandatului său, în 2007, a a- nunțat ministrul pentru Informații, Sheikh Rashid. După ce a preluat puterea în urma unei lovituri de stat, în octombrie 1999, Musharraf s-a autoproclamat președinte în iunie 2001,
troversat care îi un dat de cinci ani.

iar în aprilie 2002 a câștigat un referendum con

Alaș Daudov
(Foto: EPA)

Ucis de 
rușiMoscova (MF) - For
țele ruse din Cauca- 
zul de Nord au a- 
nunțat, marți, că au 
ucis un important li
der militar cecen, A- 
laș Daudov, pe care 
l-au acuzat că pregă

tea un atentat cu o- 
trăvuri extrem de pu
ternice. Daudov a 
fost identificat printre 

trei militanți uciși 
într-o operațiune în 
zona Novopromîslo- 
vakaia, de lângă 
Groznîi. Combatanții 
au deschis focul în 
timp ce forțele ruse 
încercau să îi încon
joare. Corpurile neîn
suflețite a altor doi 
militanți nu au putut 
fi identificate. La 5 
mai, forțele ruse au 
anunțat că a desco
perit stocuri de otră
vuri și că în urma u- 
nei expertize s-a do
vedit că era vorba 
despre substanțe 
foarte periculoase.

Asasinat la Bagdad
Bagdad (MF) - Un responsabil cu rang înalt din Ministerul irakian de Interne a fost asasinat, ieri dimineață, la sud de capitala Bagdad. Mișcarea de insurgență din Irak a lansat, de câteva luni, o campanie de asasinate împotriva funcționarilor cu rang înalt și în special a celor care lucrează în serviciile de securitate.

Președintele Cubei, Fidel Castra,a participat marți la un marș de protest împotriva Statelor Unite, alături de sute de manifestanți, la Havana. Ei au cerut arestarea pilotului cubanez Luis Posada Carriles care așteaptă în prezent sâ primească azil politic în SUA. (Foto: EPA)
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& România va trebui să 
trimită probabil 1.400- 
1.500 de experți la insti
tuțiile europene.

București (MF) - România va trebui să trimită probabil 1.400-1.500 de experți la instituțiile europene, având în vedere că este observator activ în toate structurile UE, a declarat, ieri, Ministrul Integrării Europene, Ene Dinga.

Dinga a precizat că acești experți și specialiști vor proveni din rândul celor care au participat la negocieri și care cunosc toată istoria negocierilor României cu instituțiile europene.„Avem capacitatea instituțională să pregătim și să asigurăm pregătirea continuă a acestor experți”, a afirmat Ene Dinga.El a mai spus că MIE intenționează să creeze un Centru

de Coordonare, deoarece ex- perții trebuie să exprime pozițiile României și este nevoie ca ei să promoveze puncte de vedere acceptate la nivelul Guvernului român.Dinga și-a exprimat speranța că acest Centru de Coordonare, care va fi extrem de strict și de organizat, va funcționa cât mai curând și a precizat că încă de pe-acum România primește circa 14.000 de documente anual din par

tea instituțiilor europene.De asemenea, Ene Dinga a mai precizat că Ministerul Integrării Europene va organiza un turneu în toate cele 25 de state membre ale Uniunii Europene, pentru consultări.Dinga a făcut aceste declarații la finalul Conferinței cu tema „Experiența statelor din Grupul Vișegrad la- un an de la aderarea la UE”, care s-a desfășurat la București, la 17- 18 mai.
Primul pas spre reconciliere
W Iranul promite sprijin 
Irakului pentru asigura
rea securității la frontie
ră, dar și în alte domenii.

Bagdad (MF) - Ministrul i- ranian de Externe a sosit în Irak, marți, în semn de reconciliere și a oferit sprijin noului Guvern de la Bagdad pentru asigurarea securității la frontieră, dar și în alte domenii.„Iranul este pregătit să ofere asistență Guvernului irakian în orice domeniu, fie că este vorba despre securitate, economie sau alt sector. Va fi vorba despre un efort comun”,

a subliniat Kamal Kharazi.El este responsabilul iranian cu cel mai înalt rang care întreprinde o vizită oficială în Irak după prăbușirea regimului lui Saddam Hussein. Kharazi s-a întâlnit cu ministrul irakian de Externe, Hoshyar Zebari, care a calificat această vizită drept „foarte importantă”.
Vizită importantă„Aceasta este prima vizită a unui ministru de Externe, arab sau islamic, dintr-o țară învecinată cu Irakul, de la schimbarea regimului și de la alegeri. Acest lucru demonstrează respectul acestei auto

rități față de poporul irakian”, a precizat Zebari.Zebari a mai declarat că I- rakul are în continuare nevoie de asistența coaliției și a țărilor învecinate. Una dintre cele mai importante probleme o constituie asigurarea securității la granița cu Iranul, zonă de infiltrare a militan- ților. Kharazi a afirmat că a discutat cu oficiali irakieni fără intermediari și că gestul țării sale nu trebuie considerat un amestec în problemele interne ale Irakului. Vizita lui Kharazi simbolizează un pas înainte în relațiile dintre cele două țări, marcate de ostilitate în trecut.

Deputatul PSD Victor Ponta
(Foto: arhivă)

Victor Ponta a fost

Contra poliției Sute de oameni au participat marți, în centrul orașului Banja Luka, la un protest împotriva poliției bosniace. Protestul a fost organizat de câteva organizații non-guvernamentale. (Foto: era)

PSD sprijină 
Guvernul

București (MF) - Președintele Camerei Depu- taților, Adrian Năstase, a declarat, marți, după ce Parlamentul a ratificat Tratatul de aderare la UE, că acest vot este un moment important, care se datorează tuturor forțelor politice, asigurând Guvernul de sprijinul Legislativului în ceea ce privește agenda aderării. „Vreau să încurajez guvernul actual să conteze pe sprijinul Parlamentului în ceea ce privește agenda comună, care fără îndoială va fi extrem de densă până la 1 ianuarie 2007”, a afirmat Năstase. El a mai spus că urmează ca și cele 25 de Parlamente naționale ale țărilor membre UE să se pronunțe asupra a acestui tratat de aderare la UE.

SUA preferă Bulgaria
li Statele Unite intențio
nează să utilizeze patru 
dintre bazele militare ale 
Bulgariei.

Sofia (MF) - Statele Unite intenționează să utilizeze patru dintre bazele militare ale Bulgariei, potrivit cotidianului Dnevnik.Forțele americane doresc să utilizeze bazele de la Graf Ignatievo, Bezmer, Novo Selo și aeroportul civil Sarafovo, lângă Burgas, pe coasta Mării Negre.Oficialii americani și bulgari au discutat săptămâna a- ceasta despre posibila amplasare a militarilor americani în mai multe baze bulgare.Adjunctul ministrului Apărării, Ilko Dimitrov, care a prezidat discuțiile bilaterale de la Ohrid, din Macedonia, a declarat că Statele Unite sunt interesate să amplaseze și depozite în Bulgaria.Săptămâna trecută, minis

trul bulgar al Apărării, Nikolai Svinarov, a declarat că Bulgaria va găzdui militari a- mericani în trei dintre bazele sale.
Gazdă bunăPotrivit adjunctului ministrului, delegația americană a prezentat două proiecte de acorduri asupra amplasării forțelor militare, care vor fi dezbătute de Parlament și Guvern.Oficialii americani au declarat că ar putea utiliza baze bulgare, precum și unele din România, ca parte a strategiei americane de transferare a forțelor militare americane din Europa către estul continentului. Anul acesta, comandantul trupelor americane și ale NATO din Europa, generalul James Jones, a declarat, la Sofia, că va propune Congresului de la Washington amplasarea forțelor americane în patru sau cinci baze din Bulgaria.

luat în vizor
București (MF) - Conducerea Camerei Deputaților a cerut, ieri, Comisiei juridice de disciplină și imunități să analizeze cazul Victor Ponta, ca urmare a solicitării adresate de grupul PD, care a sesizat că deputatul PSD a refuzat să-și exercite atribuțiile de secretar în cadrul unei ședințe a plenului din 10 mai.Cristian Rădulescu, liderul grupului PD, a calificat situația drept fără precedent și a cerut ca acest caz să fie trimis Comisiei juridice.Același lucru fusese solicitat, în plen, și de deputatul PNL Titu Gheorghiof, incidentul având loc la dezbaterea ordonanței de urgență privind modificarea formularelor declarațiilor de avere. A- tunci, deputății PSD au părăsit sala, iar Victor Ponta a a- vut aceeași atitudine, deși se afla în prezidiul de ședință.

La telefon 
cu ostatica

Kabul (MF) - Poliția afgană a discutat cu Clementina Can- toni, italianca răpită luni, la Kabul, iar starea sa de sănătate este bună, a anunțat, ieri, Ministerul de Interne, decla- rându-se optimist cu privire la eliberarea acesteia.„Suntem în contact permanent cu răpitorii, care utilizează telefonul mobil al lui Clementina. Am discutat cu ea. Starea sa de sănătate este bună. Depunem toate eforturile pentru ca aceasta să fie eliberată fără incidente și suntem optimiști, însă nu vor fi făcute concesii în ceea ce îi privește pe răpitori”, a afirmat purtătorul de cuvânt al ministerului, Lutfullah Mashal.

Clementina Cantoni (Foto: epa)
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• OPC în control. Controlul supraetichetării energetice a lămpilor electrice de către inspectorii OPC Hunedoara s-a soldat cu 20 de amenzi contravenționale în valoare de 23 de milioane de lei. Totodată au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare de 44,564 milioane de lei. (I.J.)
O problemă
mai delicată

Festivalul Narciselor
Deva (S.B.) ■ Devenit tradiție, Festivalul Narciselor, organizat anual la Sălașu de Sus, va avea loc în acest an in zilele de 20 - 22 mai. Ajuns la cea de-a IV-a ediție, el se va desfășura după un program ce va debuta vineri, 20 mai, cu o prezentare a manifestării susținută de primarul comunei, Sorin Marica. După derularea mai multor prezentări legate de localitatea Sălașu de Sus, cei prezenți pot admira lucrările expoziției foto, realizatăde elevii Școlii Generale din comună.Festivalul va fi finalizat duminică, 22 mai, cu „Târgul Narciselor” care se va deschide după derularea spectacolului folcloric ce va Începe la ora 14.00.

Invitație la festival

■ Conducerea Colegiu
lui Național Decebal și 
reprezentanții IȘJ caută 
soluții de rezolvare.

Tiberiu Stroia_______________
tlberlu.strolafflnformmcdia.ro

Deva ■ Problema elevului de numai nouă ani care a reușit să pună pe jar 22 de părinți și să exaspereze profesorii cu care acesta are con

Alin Cercea Daniela Hebler Florin llleș

Inventîca nu-ți dă să
La liceu, 6500 de boboci

Deva (R.I.) - Aproape 6500 de locuri în licee și scoli de arte și meserii au la dispoziție anul acesta absolvenții claselor a VIII-a din județ. Dintre acestea, 4060 sunt rezervate cursurilor de zi. Alături de proaspeții absolvenți vor participa la admitere și absolvenții de gimnaziu din promoțiile anterioare. S-a încheiat și înscrierea elevilor de etnie rromă din clasele a VIII-a care au putut să-și depună cererile pentru locurile speciale acordate acestora in învățământul preuniversitar.
Locuri și pentru rromiîn Hunedoara, 41 de locuri au fost alocate candidaților rromi. în perioada 30 iunie - 2 iulie 2005 se va desfășura repartizarea pe locurile speciale pentru rromi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Cei care au optat pentru licee/clase la care se susțin probe de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă vor fi repartizați provizoriu la aceste clase sub rezerva promovării, în perioada 3-5 iulie 2005, a probelor de aptitudini sau, după caz, a celor de verificare a cunoștințelor de limbă mo- dernă/maternă.

■ Hunedorenii exce
lează la capitolul inven- 
tică, însă nu pot trăi 
de pe urma ei.

Deva (I.J.) - „Tăticul” inventicii pentru români se numește OSIM ■ Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Descoperirile, cu valoare de patrimoniu științific, nu-și găsesc insă ecoul scontat, iar inventatorii fac mai mult voluntariat. între tinerii inventatori hunedoreni se numără Marius Olar și Gabriel Pintea, primul din Deva, celălalt din Petroșani. „încerc de ani

în județ
M 3 teșniș - Ilia - Zaro
DN 66 Simeria Veche - CSIan

Ziua Muzeului, flori de mină și machete
■ Cu ocazia Zilei Mu
zeului, în Deva au fost 
organizate mai multe 
manifestări culturale.

Sanda Bocaniciu_____________
■anda.bocanlcluslnformmtdla.ro

Deva - Una dintre acestea a fost simpozionul științific „Inițiative muzeografice transilvănene în sec. XIX-XX” organizat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Manifestarea a fost urmată de vernisajul expozi

tact nu are o rezolvare rapidă. în primul rând, părinții acuză faptul că psihologul școlii i-a dat prea ușor elevu- lui-problemă dreptul de a învăța în această școală. Și sunt de părere că acesta trebuia înscris la o școală specială.Și învățătoarea copiilor, Daniela Hebler, recunoaște că acest copil este o problemă. „Are un caracter dificil și este foarte greu să lucrezi cu 

de zile să îmi promovez invențiile care pentru ecolo- gizarea județului ar fi mană cerească. Nu interesează pe nimeni! Mi-am oferit invenția la Copșa Mică, acolo unde speram să fac un aer curat și să înlătur poluarea istorică. Au fost foarte încântați de invenții, o făceam pe gratis, dar au renunțat pentru că valoare®, ecoldgizării are un preț prea mic”, spune Gabriel Pintea.
Liviu Lazăr și OSIM-ulîntre alte invenții ale hune- dorenilor, precizează Anca Mocofănescu, relații cu pu- 
ției de flori de mină intitulată „Simfonia din adâncuri”. Simpozionul a cuprins numeroase lucrări la care au participat specialiști din mai multe muzee ale României și au venit cu prezentări extrem de interesante. Expoziția de flori de mină e un adevărat vis iar organizatorii, Muzeul devean și Asociația Culturală „Emia”, susțin că „o imensă contribuție a reușitei expoziției aparține Paulinei Popa care este un colecționar particular al acestor minuni ale adâncurilor". Expoziția este

Părinții elevilor așteaptă o soluție eficientă (Foto: Traian Mânu)el. în plus, părinții acestuia nu se implică destul în a-1 educa. Practic, nu are nici o șansă de a trece clasa”, susține Daniela Hebler.
Se caută soluțiiContactat telefonic, Florin Ilieș, directorul Colegiului Național Decebal, susține că știe despre cazul elevului din clasa întâi.„Facem demersurile necesare pentru rezolvarea situației. Din păcate, astfel de
marianeiblicul OSIM, se numără instalația pentru controlul microclimatului, poțiunea pentru inhibarea creșterii părului sau pantofii antistres.Potrivit sursei citate, un bătrânel trecut de 80 de ani bate căile OSIM-ului zilnic. Este vorba de hunedoreanul Liviu Lazăr., Inginerul se străduiește din răsputeri să piină la punct o metodă de susținere reciprocă a acestor pionieri în ale tehnicii. Respectabila persoană nu este nimeni altcineva decât ultimul nepot în viață al geniului inventicii românești, Aurel Vlaicu.

deschisă o lună de zile, fiind găzduită de patru săli ale clădirii Magna Curia.
300 de macheteO altă expoziție, vernisată ieri, la Cercul Militar Deva, e intitulată „Evoluția Tehnicii Militare Mondiale” și prezintă machete în miniatură ale unor adevărate baze militare cu aparatura care le constituie, prezentate în evoluția lor în timp. Toate cele 3 evenimente au fost de înaltă ținută și migălos pregătite pentru publicul devean. 

probleme nu se rezolvă cu ușurință. Copilul are dreptul legal de a urma o școală”, susține directorul.Alin Cercea, inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean, crede că în acest caz se impune un control mai riguros din partea unei comisii psihope- dagogice. „Există 6 școală specială la Simeria unde copilul ar putea învăța pentru o perioadă”, susține Alin Cercea.
Sanitas-ul 
pichetează

Deva (I.J.) - Acțiunile de pichetare sunt reluate azi de către sindicaliștii „Sanitas”. „Dorim asigurarea fondurilor necesare achitării drepturilor salariate și a tichetelor de masă pentru cadrele medii din unitățile sanitare, până la finele anului 2005. Dacă azi nu vom ajunge la un numitor comun vom declanșa grevă generală la 2 iunie”, a declarat Lucia Vintilă, lider „Sanitas”.

Paulina Popa la vernisajul 
expoziției de flori de mină

In Deva aparatele radar, vor fi amplasate pe B-dul Dece

bal - Sir. Horea - Str. Mihal Emlnescu.

No commentl
Caricatura de Ovidlu Pascu

Trimiterea plicului Înseamnă aprobarea condițiilor participării la con
curs. Sunt de acord să mă contacteze colaboratorii Inform Media S.R.L. 
în cadrul acestei acțiuni promotionale. Premiul nu este transmisibil 
și nu se acordă contravaloarea in bani. Acțiunea juridică, exclusă. Nu 
pot participa angajatli Inform Media S.R.L., rudele acestora de gradul 
I și II, precum șl colaboratorii.

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

• Trimite-ne talonul cu prețul licitat de 
tine (nu se trimit bani) intr-un plic, 
până in 27 mai (data poștei) pe adresa 
O.P.1, C.P3 sau adu plicul la redacție, 
Str.22 Decembrie, nr.37A, 380166 Deva, 
până cel târziu in 31 mai.
• Anunțarea câștigătorului licitației 
va avea loc în data de 1 iunie, intr-un 
cadru special, anunțat ulterior pe par
cursul 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).

i...........................................................................................................................................................................
i Talon pentru licitația - 19 mal 2005

Nume____________________Prenume___________________
Adresă_____________________________________________
Telefon_________________ Preț licitat___________________

E3 i

tlberlu.strolafflnformmcdia.ro
%25e2%2596%25a0anda.bocanlcluslnformmtdla.ro


joi, 19 mai 2005 COTIDIAN

1887 - S-a născut sculptorul Ion Jalea, membru al Aca
demiei Române; a primit Marele Premiu al Expoziției Inter
naționale de la Paris, 1937, Premiul de stat, 1957 (monu
mente închinate lui Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrân, 
basorelieful care împodobește Mausoleul de la Mărășești, 
realizat împreună cu Cornel Medreaj (m. 7.11.1983)

1994 - A încetat din viață Jacqueline Kennedy Onassis, 
soția președintelui american John E. Kennedy, asasinat în 
1963; în 1968 s-a căsătorit cu celebrul om de afaceri Aris- 
totel Onassis (n. 28.07.1929)

Ziua lumânărilor aprinse - zi dedicată tuturor celor care 
au avut de suferit de pe urma necruțătoarei boli SIDA

Calendar religios
19 mai - Sf. Mc. Patrichie; Sf. Muceniță 

Chiriachi; Cuv. Memnon

Deva (S.B.) - Scaunul Sfântului episcop Patrichie a fost cetatea Prusiei din tara Bitiniei. Acolo a propovăduit credința în Hristos, certândrătăcirea elinească și întorcând pe multi de la închinarea idolilor la Hristos Dumnezeu. De aceea a fost prins de păgâni, împreună cu cei trei preoți: Acachie, Menandru și Polien. Ei au fost aduși spre cercetare la Iulie, ighemonul Bitiniei, slujitorul cel mai osârdnic al dracilor.Mergând el la apele cele calde, a poruncit să lege cu lanțuri de fier pe episcopul creștin și pe preoții lui.
Sf. Mc. Patrichie

UTILITĂȚI
Energie electrică_______ ______________ _
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

I Gaz meta:
î Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:

09.00-15.00 Str. M. Eminescu, bl. Cl, sc. C 
Str. Dorobanți, bl. 30 
Cart. Dacia, bl 35

Apă________________________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 P.T.3; Str. N. Grigorescu, Banatului, Ardealu
lui, Digului, Bucovinei
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21 mart.-20 apr.întâlniți o cunoștință eu care nu v-ați văzut demult și vă « invită la o petrecere. Nu lăsați problemele sentimentalesă se adune, recunoașteți-vă greșelile!
21 apr.-20 maiTreburile importante vor fi rezolvate cu eforturi înzecite. Sperați să scăpați de gânduri Desimiste, de datorii și obligații morale. Sănătatea e prioritară.
21 mai-20 iun.Sunt posibile aventuri pasionale, care nu vor avea mereu succes. La locul de muncă sunteți interesat de un post stabil, decât să riscați un nou proiect.
21 iun.-20 iul. ______Un prieten vă cere să returnați mai repede un împrumut sau vă șantajează cu o problemă mai veche. Aveți încredere în sfaturile partenerului.
21 Iul.-20 aug. ________Vă neliniștesc unele probleme minore de sănătate ale celor dragi și economiile dv se dovedesc foarte utile. Cheltuiți mult pe articole vestimentare.

ja - SH auțj.-20 sept.E posibil să primiți musafiri sosiți de departe sau să fiți invita* tat să petreceți ziua la prieteni. Nu faceți gesturi sau afirmații care stârnesc gelozia partenerului.
_ » 21 șept.-20 oct.

Soluția integramel din numărul 

precedent: F-C-N-M - ORTO

PEDIE - IADESURI - SCRIN - RO

OS - EO - SS - BAIE - ER - F - SECI 

- OLE - VAN - BAZIN - I - EV - 

NETO - DR - ACT - Rl - OF - RAP

ID - ATELA - UMAN - SLUTI - ARII

Dispecerat apa rece 227W87

Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227BS1
Informații CFR 212725

Urgențe M2

Pompieri______________________981 '

Jandarmerie_______________ 956

Poliție ______________ 955
0J.P.C. HD 214971

A ~ /K Azi sunteți gata să vizitați niște rude pe care nu le-ați mai văzut de mult timp. E nevoie de multă răbdare, ca să suportați o persoană nu prea agreabilă.
21 oct.-20 nov.Conjunctura favorizează încheierea unor contracte, semnarea unor acte importante. Nu sunt indicate lucrurile ce necesită îndemânare. Atenție la bani!
21 nov.-20 dec.Aveți de rezolvat multe probleme. Vă descurcați excelent. Sunteți în mare formă! Dificultăți puteți avea doar cu banii, însă mici și vă ajută un prieten.
21 uec.-20 ian.Relansați afaceri abandonate. E necesar să faceți rost de bani și sunteți decis să faceți chiar împrumuturi. O persoană vă irită prin aroganța afișată.
21 lan.-20 feor.Sunteți nervos, nimic nu vă e pe plac. Fiți mal hotărât când vă puneț’ ceva ta gând.** mai amânați și vedeți-vă de 
treburile dv.
21 fe£>r.-2O mart.Sunteți stresat oin cauza banilor sau a unui prieten tocăpățânat.- încercați să vă corelați dorințele cu posibilitățile. Primiți o veste nu prea bună.

4^

&

i

06.30-07.00 Observator (r)
16.30 -1645 Știri locale

7:00 Jumal TVR Sport Meteo 
7:45 Agenția 2 fără un sfert 
920 Cinci minute de 

cultură. Realizator Cor
nel Mihalache

930 Teleshopping 
10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie. Cu:

0 Bonnie Hunt, Mark Der- 
win, Samantha 
Browne-Walters. Regia: 
John Bowab, Bonnie 
Hunt

11.*00 Portul miracolelor 
11:55 Euro Dispecer 
12:00 Născuți la comandă.

Discreții
1330 Desene animate: Chip 

S și Dale
14:00 Jumal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Dincolo de hartă 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană
16:55 Vile și palate celebre 
1730 Portul

g miracolelor 
1830 Știrea zilei 
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40 Omologarea 
19:00 Jumal TVR Sport Meteo

20:00 Câinii zăpezii (comedie, 
ia SUA 2002). Cu: Cuba 

Gooding Jr., James 
Cobum, Sisqo, Michael 
Bolton. Regia Brian Lev
ant.

21:50 Eurovision 2005. Semi
finala

0:15 Cântec de dragoste 
(dragoste, SUA, 2000) 
Cu: Monica Arnold, 
Christian Kane, Essence 
Atkins.Regia Julie Dash. 
Camille este o tânără în 
pragul căsătoriei. Con
form dorinței tatălui ei, 
medic, fata urmează să 
se căsătorească tot cu 
un doctor, deși nu-l 
iubește. Dar într-o 
seară, Camille îl 
întâlnește pe Billy, un 
chitarist de care se 
îndrăgostește. Camille 
va asculta glasul inimii 
sau al rațiunii?

1:45 Cinci minute de cultură

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:10 Omul care 
aduce cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit
0 (reluare) 

10:15 0 nouă
0 viață 

11:15 Zâmbete
0 într-o pastilă 

12:15 La Bloc 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Pentru patrie (istoric,

H România, 1977). Cu: 
Amza Pellea, George 
Constantin, Mircea 
Albulescu 

16:00 Tânăr și neliniștit
0 episodul 2405. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTV Vremea 
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment 
19:00 Știrile ProTV Sport. 

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Insula bijulienjlui
H (aventuri, SUA, 1997). 

Cu: Robert Vaughn, 
Hulk Hogan, Grace 
Jones. Joe McGrai 
(Hulk Hogan), un agent 
secret ieșit la pensie, 
descoperă din întâm
plare harta unei co
mori, care-l călăuzește 
imediat către exotica 
insulă McCinsey.

22:15 La Bloc
23:00 Știrile ProTV Sport 
23:45 Dinastia Campionilor 
23:50 Renegatul Cu: Lorenzo

B Lamas, L.Q. Jones, 
Geoffrey Blake, Mike 
White, Kent McCord 

0:50 Omul care 
aduce cartea 

1:00 Știrile Pro TV 
1:45 Zâmbete într-o pastilă 

(reluare) 
2:45 O nouă viață 
3:45 Renegatul 
4:30 Promotor

7:00 Observator. Sport 
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura presei (reluare) 
1030 Concurs interactiv 
12:15 Agenția matrimonială 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Comedia

0 animalelor 
14:30 Film artistic 
16:00 Observator 
16:45 Vivere-A trăi

gcu pasiune. Cu: Edoardo 
Costa, Giorgio Ginex, 
Edoardo Velo, Giuditta 
Saltarini, Lorenzo Ciora
pi, Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo. Ce 
însemnă să trăiești? Să 
lupți, să suferi, să pierzi, 
să câștigi... Dar 
dragostea adevărată tri
umfă întotdeauna. Un 
portret dulce-amărui al 
provinciei italiene, o 
realitate socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde

17:45 9595-Teînvață ce să 
fad

19:00 Observator

20:15 Agenția matrimonială 
21:00 Ciao Darwin Emisiune 

de divertisment 
2230 Observator 
2330 Mâini ucigașe (come- 

i5 die, SUA, 1999) Cu:
Devon Sawa, Seth 
Green, Elden Ratliff, Jes
sica Alba, Christopher 
Hart, Vivica A. Fox. în 
dimințeața zilei de 
Haloween, Anton 
descoperă, într-un târz
iu, trupurile decapitate 
ale părinților lui. Prea 
puțin impresionat, fură 
niște bani și pleacă să-și 
viziteze cei doi prieteni 
la fel de iresponsabili, 
Mick și Pnub.

130 Concurs 
interactiv

230 Ciao Darwin
(reluare)

4:15 Stagiarii (reluare) 
445 Vivere (reluare) 
530 9595 (reluare)

5:00 Poveștiri adevărate 
(reluare)

5:30 Jesus (reluare)
7:00 Culoarea păcatului
g (reluare)

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

9J5 Mama vitregă 
pi (reluare) 

11:15 Totul despre Camila 
12:15 Îngerul nopții. Cu: 

g Cesar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

13:15 Răzbunarea. Cu: 
g Gabriela Spanie 

14:1b Pisica sălbatică. Cu: 
g Marlene Favela

1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 
g riel, Malema Solda, 

Agustina Lecouna 
17:25 Vremea de acasă 
17:30 Poveștiri adevărate 

: 18:00 Rețeta de Acasă 
J 18:10 Luna. Cu: Gaby Espino, 

g Christian Meier
19115 Te vol învăța să iubești, 

gj Cu: Danna Garcia,
“ Miguel Varoni

20:10 Mama vitregă Cu: vic- 
g toria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 
Capetillo, Rene Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska

22:00 Un bărbat adevărat 
2330 Culoarea păcatului 

1:00 Răzbunarea.
gCu: Gabriela Spanie, 

Jose Angel Llamas, 
Maria Helena. Doering, 
Orlando Miguel, 
Catherine Siachoque, 
Barbara Garofalo, Car
los Duplat, Jorge Cao, 
Marcela Carvajal. Cu 25 
de ani în urmă o 
tragedie a marcat viața 
Helenei Fontana (Maria 
Helena Doering), a cărei 
fiică nou născută a fost 
declarată moartă.

2:00 Poveștiri adevărate 
(reluare)

7:00 Săruti-mă prostule 
8:00 Teleshopping 
8:30 CeZar și tipar 
9:10 Coolmea distracției 

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

11:30 Cinci minute de cultură 
11:45 Pasiuni
12:35 Euro-dispecer 
12:45 Verdict Crimă 
13:30 Teleshoping 
14:00 Desene animate 
1430 Fiica oceanului

( 15:00 împreună tn Europa: 
16:00 Tribuna Partidelor Par

lamentare
16:30 Cinci minute de cultură 
16:45 Jumal TVR Știri, sport, 

meteo
17:00 Rebelii 
17:55 Eurodispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen

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

20:00 Dragul de Raymond 
2030 Averi fabuloase 
21 DO Bugetul meu 
2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Orgolii (dramă, Italia, 

șj 2003). Partea a V-a Cu: 
Elena Sofia Ricci, 
Daniele Pecci, Paolo 
Ferrari, Cristina Capo- 
tondi, Nicola Di Pinto, 
Elena Russo. Regia: 
Giorgio Serafini și Vitto
rio De Sisti

0D5 A fost odată hoț. Cu:
B Sandrine Holt Ivan 

Sergei, Nicholas Lea, 
Jennifer Dale, Robert 
Ito, Michael Wong 

IDO Sănătate naturiști 
130 Dragul de Raymond 
2:00 țara mea de departe 

(dramă, Franța, 2000). 
Cu: Antoine de Caunes, 
Nozha Khouadra, Samy 
Naceri

7:00 Teleshopping
730 Motor
7:55 Sport cu Florentina 
830 Sunset Beach 
930 Dragoste și putere
0 (SUA 1987)

Cu: Susan Flannery, 
John McCook, Ronn 
Moss, Winsor Harmon 
Regia: Lee Phillip Bell, 
William J. Bell 

10:00 Kensky Show 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica 
12:00 Levintza prezintă 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:25 Dragoste și putere 

0(SUA 1987) Cu: Susan 
Flannery, John McCook 

16:15 Hipnoza 
17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți th NATO 
18:00 Focus Prezintă: Magda 

Vasiliu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val- 
can. Rubrica Meteo 
prezentată de Nadira 

19:00 Viața la extrem

20:00 Copiii spun luouri 
trăsnite

21 DO Ce vor fetele 
22:00 Trăsniți ta NAT.O. Sol-

Bdații prezentați în pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar în 
acest sezon cu totul 
schimbați. Ei încearcă să 
șteargă imaginea de 
echipă neîndemânatică 
creată până acum și 
visează să devină 
primul comando româ
nesc din istoria NATO 

2230 Focul plus Cu: Cristina 
țopescu 

23:15 Cursuri de vară (come- 
Hdie, SUA 1987) Cu: 

Mark Harmon, Kirstie 
Alley, Robin Thomas. 
Regia: Carl Reiner.

1:15 Focus
230 Bani la greu
330 Clubul 

de noapte

B:00 Lighioane cu opt
H xdoare (acțiune, SUA, 

2002). Cu: David 
Arquette, Kari Wuhrer, 
Scott Terra, Doug Doug, 
Scarlett Johansson. 
Regia: Ellory Elkayem 

9*40 Cinema, cinema, cine
ma. Episodul 20 

10:10 Totul despre Schmidt
S (dramă, SUA, 2002). Cu: 

Jack Nicholson, Kathy 
Bates, Hope Davis 

12:15 Banda Olsen și submar-
H inul (aventuri, Norveg

ia, 2003. Regia: Ame 
Lindtner Naes

13:50 Concert Britney Spears: 
Live at Onyx Hotel

15:30 Valentin (dramă,
>-• Argentina, 2002) 

16:55 Jaf la Harvard (come
lt die, SUA, 2002). Cu: 

Jason Lee
18:20 Lighioane cu opt 

pidoare (acțiune, SUA 
2002)

20:00 Dicționanil din akov
O (romantic, SUA, 2003). 

Cu: Hugh Dancy, Jessica 
Alba, Brenda Blethyn 

21:50 Totul despre Schmidt
H (dramă, SUA, 2002). Cu: 

Jack Nicholson
23:55 Vanilla Sky (dramă, 

SUA, 2001).

09:00 Știrile Tv Sport 0930 Fot
bal pe plajă: Semifinalele Cam
pionatului Mondial (r) 11:00 
Știrile TV Sport 11:15 teleshop
ping 11:30 Box profesionist (r) 
12:00 Știrile TV Sport 12:05 
Super Spania 13:00 Știrile TV 
Sport 13:10 Faceți jocurile! 
1400 Știrile IV Sport 14:10 Fot
bal Anglia: Newcastle - 
Chelsea.Omul providențial pen
tru echipa suspendatului Jose 
Mourinho, s-a numit Frank 
Lampard, care a înscris doua 
goluri superbe, spre fericirea 
miilor de fani englezi 16:00 Știr
ile TV Sport 16.15 Teleshopping 
16:30 Rodeo: Eroii Vestului 
Sălbatic 1830 Știrile Tv Sport 

> 19:00 Box profesionist

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

10.00 Fanny Kemble (bio., 
2000)

! 1145 Orașul distrus (dramă. 
Canada, 2003) 

1330 Neglijență criminală 
(dramă, SUA 1984)

15.15 Fata lui Johnny (dramă. 
Canada, 1994)

1645 Fanny Kemble (reluare) 
1830 Orașul distras (reluare, 

dramă, Canada, 2003).
20.15 Povestea lui Alan Freed 

(biografic, SUA, 1999).
22.00 Brigada de poliție
23.00 Fidel (istoric, SUA 

2001)

14.00 Misterele epavelor, The 
Swan

; 15.00 Competiția mașinăriilor, 
SUA/Marea 
Britanie/lslanda 

16.00 Mașini de viteză, 
Ambarcațiuni 
zburătoare 

17.00 Câmpuri de bătălie. 
Războiul contra sub
marinelor germane 

18.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt, Arthur's Lake 

1830 Pasionat de pescuit, 
Somonii din Chile 

19.00 Curse asurzitoare, Hi
brizii

20.00 Confruntarea fiarelor. 
Leul contra tigrului

: 21.00 Familia regală
22.00 Detectivi criminaliști. 

Crimă contra cost 
23.00 Dosarele FBI
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jj J j J 7 j'v / 7/v J J jA» J 1J J J JvV JvjuJjjJ J*Z Z ZZJzZ z' z’z z \Xz*Z Z z ZZ z z• Protecție antivirus. Compania Microsoft a declarat că va oferi protecție antivirus ca parte a service-ului corelat abonamentului, începând de anul viitor. De săptămâna viitoare se va lansa, de probă, service-ul Windows OneCare, care va cuprinde protecție antivirus și anti-spyware precum și PC backup pentru Windows. (C.P.)• Centru. La Hunedoara, se va deschide astăzi, la ora 12, Centrul de asistență medico-socială a persoanelor vârstnice. Centrul va funcționa în cadrul Spitalului Hunedoara, în blocul Cronici, parter. Realizarea centrului are loc ca urmare a proiectului finanțat de UE în parteneriat cu Primăria Municipiului Hunedoara. (I.J.)

Declarațiile de venit

Prețuri medii în piețe
J 4 J w’j < j w x w > j w w * ■

Cartofi 8000-10000 lei/kq
Ceapă uscată 15000 lei/kg
Ceapă verde 5000 lei/leqătura
Ridichi 8000-10000 lei/leqătura
Varză dulce 25000 lei/kq
Castraveți 40000-50000 lei/kq
Ro;ii 55000 lei/kq
Morcovi 30000 lei/kq
Pătrunjel 25000 lei/kq
Țelină 15000-30000 lei/bucata
Usturoi verde 5000 lei /legătura
Usturoi uscat 35000 lei/kq
Spanac 15000 lei/kg
Salată verde 10000 lei/bucata
Mere 15000-30000 lei/kq
Lămâi 35000 lei/kq
Portocale 35000 lei/kq
Căpșuni 70000 lei/kq
Lapte 15000 lei/litru
Smântână 25OOQ lei/borcan
Brânză vaci 25000-35000 lei/bucata
Telemea 120000 iei/kq
Caș proapsăt 120000 lei/kq
Ouă 2500 lei/buc.

Nu doar că sunt sănătoase, dar urzicile sunt o sursă excelentă de hrană. Numai să poți să le culegi...
(Foto: Loredana Lpah)

■ Trei sferturi dintre 
hunedoreni și-au depus 
în termen declarațiile 
de venit global.

Clara Pâs
clara.pas@informrriedia.ro

Deva - în județul Hunedoara, 79.000 de contribuabili aveau obligația să depună declarații de venit global. în urma centralizării documentelor depuse personal sau trimise prin poștă la administrațiile financiară de pe raza de domiciliu a contribuabilului, până la data de 17 mai, au fost înregistrate 61.500 de declarații de venit global.Aceasta înseamnă că aproximativ 78 la sută dintre hunedoreni și-au declarat veniturile obținute pe parcursul anului trecut.„Din centralizările făcute de către instituția noastră la

TRANZACȚII BURSIERE 
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Garoafe
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10000-15000 lei/firul
Trandafiri 15000-60000 lei/firul
Gerbera 20000 lei/firul
Crini imperiali 100000-150000 lei/firul
Petunii 25000-700000 lei/qhiveciul
Mușcate 50000-70000 lei/qhiveciul
Panseluțe 10000 lei/firul
Astromeha

k.
20000 lei/firul

Săraci mai mulți
Petroșani (I.J.) - Peste 4500 de persoane au beneficiat în 2003 de ajutor social și pentru încălzirea locuinței. în 2004, a scăzut șomajul, iar numărul beneficiarilor a crescut cu 40%, la 6.500. Debutul lui 2005 a fost însă cu stângul, când a crescut substanțial numărul șomerilor, iar numărul beneficiarilor de ajutoare sociale aproape s-a dublat. Peste 1300 de persoane mai primesc indemnizații de persoane cu handicap și au asistenți personali. Banii pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap au provenit de la Consiliul Județean Hunedoara și au fost de câteva zeci de miliarde de lei. 

această dată pot să vă informez că la Administrația Financiară a municipiului Deva au fost înregistrate 13500 de astfel de declarații, alte 10.550, la Administrația Financiară Hunedoara și 6.100 au fost înregistrate la Administrația Financiară Orăștie.
Se mai așteaptă plicuriAșteptăm ca în zilele următoare să sosească și alte plicuri cu documente - mă refer aici la contribuabilii care au trimis prin poștă declarațiile de venit - pentru a putea întocmi situația finală”, a declarat Mihaela Boldor, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Hunedoara.
Se vor da amenzi„Precizăm că, în conformitate cu O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
Job-uri în Germania

București (C.P.) - Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă preselectează persoane care să lucreze în Germania, atât ca lucrători sezonieri cât și ca lucrători oaspeți. Preselecția se va face prin înscrierea în baza de date a OMFM, acțiune care se desfășoară începând cu data de 23 mai, de luni până joi, între orele 9.00 și 14.00, la sediul instituției, din strada Valter Mărăci- neanu, nr. 1-3, sect. 1, București. Solicitanții trebuie să cunoască bine și foarte bine limba germană și să aibă diplomă de cali

nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 1.000.000 lei”, a mai precizat Mihaela Boldor.

Mihaela Boldor

ficare. Pentru lucrători sezonieri se selectează persoane care vor lucra ca expozanți, cu contracte de muncă pe o perioadă de nouă luni, precum și pentru posturile de lăcătuș mecanic, mecanic, electromecanic și electrician. Activitatea pe care o vor desfășura va fi aceea de montare/demontare carusel mobil pentru fast-food. La preselecție pot participa bărbați cu vârsta cuprinsă între 22-35 ani, cu carnet de conducere pentru camion și care să nu aibă rău de înălțime.

Gelid de premiere a celei de a Il-a ediții a concursului „Europa la liceu” a avut loc la București și a fost organizată de Delegația Comisiei Europene în România. între cele 32 de proiecte calificate la faza națională s-a numărat și proiectul „FOREST SAVEST” al echipei Green Peace dinKgpeni. Proiectul a fost propus de elevii Liceului Teoretic Lupeni: Liviu Filep, Andrei Deac, Cornelia Eșanu, Marcela Neacșu și Marian Godin, conduși de Lorincz Szell.
(Foto: Ina Jurcona)

Ieftiniri la 
Petrom

Deva (C.P.) - Carburanții la stațiile Petrom s-au ieftinit. Un litru de benzină ECO Premium costă 31.900 de lei, iar unul de benzină Euro Premium sau Premium fără plumb are un preț de 31.600 de lei. Benzina Top Premium 99 costă 35.500 de lei litrul, iar motorina Super Euro Diesel se vinde cu 30.100 de lei litrul. Motorina Euro Diesel are un preț de 29.400 de lei pe litru. Prețul gazului petrolier lichefiat a rămas nemodificat, adică 17.500 de lei pe litru. Ieftinirea este justificată de scăderea cotațiilor internaționale ale produselor petroliere.
Să-i ajutăm pe 
sinistrați!

Deva (I.J.) - Campania de binefacere organizată de MOL Hunedoara în folosul victimelor inundațiilor din Foeni și Cruceni s-a extins după donația de peste 2 miliarde de lei în folosul nevoiașilor din cele trei sate, declară Eva Csog, purtător de cuvânt. Iar acum oferă și clienților săi posibilitatea să dea o mână de ajutor. în toate benzinăriile MOL din județ au fost puse în vânzare ti- chete autocolante în valoare de 10.000 de lei. „Oricine se solidarizează cu semenii noștri nevoiași are posibilitatea să-i ajute cumpărând astfel de tichete. Campania va dura până la sfârșitul lunii iunie, iar banii strânși vor fi donați Crucii Roșii Române pentru sprijinirea persoanelor afectate din Cruceni și Foeni”, adaugă Eva Csog.
Societatea Preț Variațieînchidere (lei/acț)(%)1. SNP PETROM 3260 -0,912. SIF1 BANAT-CRIȘANA 13100 +4,80’ 3. TLV _ _______________ _ 7650 ' 04. BRD _ __________ 44.900 +0,455. IMPACT___________ _ 6700_____ +3,88

emis valutare
Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 19 mai

LAOOC
MValută euro dolar liră sterlină

BNR 36.157 (3,6157) 28.661 (2,8661) 52.527 (5,2527)

i Emsal Hatatar practicat He hăsafe sft H«a
Valută euro dolar liră sterlină

CV CV CV
BancPost 35.900 (3,5900) 36.500 (3,6500) 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) 28.220 (2,8220) 29.120 (2,9120) 51.670 (5,1670) 53.410 (5,3410)

Banca Transilv. 35790 (3,5790) 36.290 (3,6290) 28.380 (2,8380) 28.880 (2,8880) 51.978 (5,1978) 52.753 (5,2753) ,

Raiffeisen Bank 35.800 (3,5800) 36.500 (3,6500) 28.200 (2,8200) 29.000 (2,9000) 51.900 (5,1900) 53.100 (5,3100)

8 Cursul vatatar mactîcat de casete te sefamb valutar din
Star Exchange 35.800 (3,5800) 36.000 (3,6000) 28.250 (2,8250) 28.500 (2,8500) 51.000 (5,1000) 53.000 (5,3000)

Herdan Exchange 35.900 (3,5900) 36.150 (3,6150) 28.300 (2,8300) 28.550 (2,8550)

✓

6. AZOMUREȘ____________ 2790__________ -1,47. ANTIBIOTICE IAȘI 6650 +2,318. ROMPETROLRAFINARE (RRC) 898 -0,229. HABER 3750 010. BCCARPATICA 5250 -2,9411. DEGEBAL 142 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

mailto:clara.pas@informrriedia.ro
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Raw......
• Urmărit depistat. în urma unei acțiuni pe linie de urmăriți, lucrători ai Biroului de Investigații Criminale Petroșani l-au depistat pe Vladimir Mierluț, 43 de ani, din Beiuș, județul Bihor, individ care posedă mandat de aducere, emis de Judecătoria Tg. Jiu. (V.N.)
• A furat acoperișul. Polițiștii din Hațeg au depistat hoțul care a furat acoperișul din tablă al unei barăci din comuna General Berthelot. Este vorba de Strugurel C., de 17 ani, din Silvașu de Sus. (V.N.)
• Băut la volan. Ladislau F„ de 49 de ani, din județul Cluj, care locuia fără forme legale la Orăștie, a fost depistat de polițiștii din localitate conducând un autoturism pe raza municipiului, după ce a consumat băuturi alcoolice. (V.N.)

Averi și nu prea la Prefectură

Autonomia lo
vește România!

Tiberiu Stroia_____________
tiberlu.itrolaflnformmfdla.ro

■ Deși domiciliază la 
Orăștie, subprefectul 
Dan Pricăjan nu deține 
nici un spațiu de locuit.

Valentin Neagu______________
valentin, neaguflnfonnmedla.ro

Deva - După cum se știe, declarațiile de avere trebuie completate într-o nouă formă, mai detaliată și mai aproape de realitate. Iar astăzi vom vorbi despre ceea ce au agonisit prefectul, subprefectul și secretarul general al Prefecturii. Așadar, potrivit noii declarații de avere, prefectul Cristian Vladu deține trei locuințe. Un apartament și o casă la Simeria și o altă casă în construcție la Timișoara.

Apartamentul are o valoare impozabilă de 730 milioane de lei, iar casa, 1,6 miliarde de lei. Vladu mai are în concesiune 500 mp de teren pe Insula Ostrov, de la Moldova Nouă, și un autoturism Audi 80. Este membru în Consiliul de Administrație al SC Reva SA Simeria.
Secretarul - cel mai săracDin declarația de avere a subprefectului Dan Pricăjan reiese faptul că deține la Orăștie 2700 mp de teren intravilan, în valoare impozabilă de 972 milioane de lei, dar, deși trăiește în municipiu, nu deține nici o locuință la Orăștie. Are în schimb o casă de vacanță la Băcîia, în valoare de 500 milioane de lei,

și un autoturism Opel. De asemenea, în ultimul an fiscal, împreună cu soția a dobândit venituri de 685 milioane de lei.Cel mai subțire la avere dintre cei trei este Dezsi Attila, secretarul general al Prefecturii, Dezsi deține un apartament la Lupeni, în va

loare de 499 milioane de lei, un autoturism Dacia 1310. Mai este consilier juridic la Spitalul din Lupeni, de unde a încasat 70 milioane de lei în ultimul an fiscal, și mai este și consilier în Consiliul Local Lupeni de unde, în aceeași perioadă, a primit 23 milioane de lei.

Cristian Vladu Dan Pricăjan Dezsi Attlla

Nici până în zi de azi ungurii n-au reușit să afle cine le-a furat caii, în urmă cu 2000 de ani, când au poposit pe-aici, pe la poalele Carpaților. Dar le place să creadă că prin zonă nu se afla nici urmă de pui de românaș. Drept urmare, vor cu orice preț autonomie teritorială pentru un ținut pe care ei îl numesc al secuilor. Și cu UDMR-ul prezent în Parlament trag din toate pozițiile pentru a obține acest statut. Chiar dacă maghiarii care loduiesc în această zonă nu doresc o astfel de autonomie. Și sunt convins că majoritatea habar n-au ce implică această formă de autonomie teritorială.Și totuși, de 15 ani UDMR-ul își face liniștit jocurile politice având grijă să se afle pe lângă cei care au ciolanul în mână. Și care, absorbiți de gândul de a băga cât mai mult în buzunarele proprii, fac tot felul de concesii.Nu am nimic împotriva drepturilor minorităților. Dar încet, încet ele tind să devină pretenții. Iar ceea ce e mai grav e că pentru românii aflați în minoritate prin țările vecine aleșii noștri nu fac nimic. Probabil pentru simplul motiv că nu plătesc taxe și impozite în România.

La furat de 
lingouri din oțel

Hunedoara (M.T.) - Doi bărbați din municipiul Hunedoara au fost prinși în timp ce încercau să fure două lingouri de oțel de șase tone. Sandu D., de 49 de ani, și Călin U„ de 24 de ani, ambii din Hunedoara, au fost depistați de polițiști în incinta societății comerciale „Mittal Steel” din localitate. Cei doi se aflau în incinta secției „Laminor 800” de unde, cu o volă, au vrut să fure și să valorifice două lingouri de oțel ce aveau o greutate de șase tone. Bărbații sunt cercetați în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Lucrări semnate de artistul plastic ConstantinZgâmbău, expuse în expoziția personală de pictură, i sculptură și ceramică vernisată ieri la Galeria de Arte

Lucrări de 
modernizare

Orăștie (D.I.) - Primăria Municipiului Orăștie a început, pe 16 mai, modernizarea pieței agroalimentare de cartier „La Stadion”. Potrivit viceprimarului Alexandru Muntean vor fi executate lucrări de igienizare a sectorului de produse lactate și a grupului social, de asfaltare a pardoselii, precum și protejarea pieței cu o structură metalică și acoperiș din policarbonat, valoarea totală a investiției fiind de 950 de milioane de lei. „Eu sper ca în cel mult o lună lucrarea să fie finalizată, iar oamenii să- și poată vinde produsele lntr- o piață modernă”, a mai spus Alexandru Muntean.
TI OMTKASflb Ce credeți despre declarațiile de avere ale politicienilor?
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• Consiliul Județean Hunedoara;
Dorin Pâran, vicepreședinte________________ 09.00-12 00
• IPJ Hunedoara:
Comisar Mareei Zaharle, adjunct al șefului IPJ
• Primăria Municipiului Deva:
loan Inlșconl, vlceprimar _____________ 08.00-10.00
• Primăria Municipiului Hunedoara:
Slmlon Jltlan, viceprimar________ începând cu ora 09.00
• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar Costel Cozac, adjunct al șefului Poliției
Municipiului Hunedoara____________________ 14,00-16.00
• Comandamentul de jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului 
pentru logistică:____________________________14.00-16.00
• Primăria Municipiului Orăștie:
loslf Blaga, primar 10.00-11.00

444444444

Nu știu dacă sunt adevărate sau nu.Orice om este curios să vadă ce averi dețin politicienii dar, dacă ne gândim doar la faptul că alții o duc mult mai bine decât noi, nu ne ajută la nimic aceste declarații de avere.
Raluca, 
Deva

IX ♦

444444444*

Nu cred că declarațiile de avere respectă adevărul în totalitate. Este în natura caracterului politicienilor să ascundă realitatea. Pe de altă parte, nu ne ajută cu nimic faptul că știm cât de bogați sunt politicienii. 
Angela,
Deva

Politicienii mint! Să ne amintim doar cazul primului ministru care a uitat să treacă în declarație cinci firme. Degeaba spun că acum au 8 miliarde dacă peste patru ani spun că au tot atât și nu-i verifică nimeni.
A. CrSciunel, 
Deva

Tpste o măsură foarte ILbună, dar fără nici o finalitate. La ce ne ajută pe noi faptul că știm cât de bogați sunt cei care ne conduc atâta timp cât nimeni nu-i va controla? Nu se va afla niciodată cât au luat pe nedrept.
Violeta, 
Deva

Cred că nici unul dintre cei care au obligația să-și declare averea nu a prezentat date reale. Oricum, pe cetățeanul de rând nu- 1 ajută cu nimic faptul că știe cât sunt alții de bogați decât pentru a vedea nivelul sărăciei lui.
Maria Gheara, 
Deva
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Castel în paragină
Vasile Nopcea, comuna Ge

neral Bethelot, nr. 53în comună există un castel vechi, care a fost sediul mai multor firme, inclusiv al CAP-ului. Acum e părăsit și s-a furat tot din el. E păcat să rămână așa, pentru că s-ar putea organiza tabere pentru copii acolo, dar acum nu e loc decât pentru bețivi și oameni fără căpătâi. La alegeri s-a promis, dar nu s-a făcut nimic. De ce?
Marina Huzoni, primarul 

comunei General BerthelotNu s-a promis de către noi, ci de către Academia Română, care este proprietarul castelului. Noi am făcut toate demersurile și am dat toate aprobările pentru renovarea imobilului, dar totul s- a împotmolit când s-a ajuns la

bani. Proiectul a fost susținut puternic de către fostul ambasador al Franței în România, însă după schimbarea acestuia nu s-a mai făcut nimic. Pentru noi este o problemă mare, mai ales că există pericolul prăbușirii pereților fostelor grajduri de lângă castel, unde se mai joacă copiii. Așteptăm un sprijin din partea parlamentarilor hunedoreni care pot susține proiectul la București pentru obținerea de fonduri.
Nemulțumiri

Ioan Luca, Brad, Str. Li
bertății, nr. 18Eu am o problemă cu un teren care se află în satul Cărăstău, din comuna Baia de Criș. Am un extras de Carte Funciară în care figurez cu 6.600 mp, însă eu am fost împroprietărit cu doar 1500

mp. Am mai făcut cereri la Primărie, dar nu am primit nici un răspuns.
Romeo Farcaș, primarul 

comunei Baia de CrișDomnul Luca a primit un titlu de proprietate și a semnat pro- cesul-verbal de punere în posesie în anul 1993. A fost împroprietărit în baza Legii 18 și atunci el a fost de acord, de aceea eu nu înțeleg care este problema și ce dorește domnul Luca?
Răuplatnici

Panait Banu, Deva, bl. K5, ap. 
13Am făcut lucrări de întreținere la blocul K5, bloc în care Primăria Deva deține apartamentele 7 și 30, însă până acum nu ni s-au plătit cele patru milioane de lei, deși s-a întocmit

Primarul Devei, Mircia Munteandocumentația necesară. Aș vrea să știu dacă se plătește și când?
Mircia Muntean, primarul 

municipiului DevaAstăzi! Eu nu știu care este situația acolo și cui anume din Primărie i s-a adresat domnul Banu. Să vină la mine și să-mi spună, iar eu voi lua măsuri pen

tru sancționarea celor care nu s-au achitat de atribuțiile lor.
Retrocedare

Alexandru Popa, Deva, str. 
Mihai Emlnescu, bl. A, ap. 18Vreau să știu care este situația retrocedării terenurilor agricole confiscate de vechiul regim și date la CAP-uri.

Mircia Muntean, primarul 
municipiului DevaPentru reglementarea unor asemenea probleme există o agenție națională aflată în sub- ordinea directă a prim-ministru- lui. Dacă terenul e liber de construcții și dacă domnul Popa a Înaintat o cerere în acest sens, el va primi pământul înapoi. Dacă terenul este însă ocupat, el va fi despăgubit cu contravaloarea acestuia sau cu un alt teren.

tiberlu.itrolaflnformmfdla.ro
neaguflnfonnmedla.ro


Planul Devei blocat de FRH

• Centru Olimpic. „Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal a decis, ieri, înființarea unui Centru Olimpic de handbal feminin la Râmnicu Vâlcea, după modelul celui masculin existent deja la Sighișoara", afirma Nelu Ardelean, președintele Asociației Județene de handbal Hunedoara, membru al CA al FRH. (G.M.)
• Steaua în declin. Steaua a mai făcut, aseară, un pas greșit în lupta pentru titlu, pierzând cu scorul de 0-1 partida cu FC Național. în urma înfrângerii din Cotroceni, echipa antrenată de Walter Zenga mal are un singur punct avans față de Dinamo, care’ s-a impus, ieri, la Alba lulia cu 3-1. (E.M.) •

■ CA al FRH a decis că 
nici una dintre echipele 
din Liga Națională nu-și 
poate vinde locul.

ClPRIAN MARINUț__________________

clprl«n.m«rlnut*lnfortnm>dla,ro

Deva - Suflarea handbalistică deveană a așteptat cu sufletul la gură ședința CA al FR Handbal de ieri, pentru a se limpezi apele în legătură cu fuzionarea echipelor Cetate și Remin și cu vânzarea unuia dintre cele două locuri altui club.Veștile venite dinspre forul de specialitate au fost însă negative, Federația Română de Handbal anunțând că nici

una dintre echipele din Liga Națională nu-și poate vinde locul.
Variante de ocolire„S-a discutat situația echipelor devene, dar nu s-a hotărât nimic concret. Se așteaptă finalul campionatului, pentru a se ști exact dacă Deva va rămâne cu două echipe în Liga Națională și apoi în funcție de intențiile oficialilor de la Cetate și Remin se va lua o decizie. S- a precizat însă că regulamentul nu permite vânzarea unui loc altui club”, afirma Nelu Ardelean, singurul hunedo- rean membru al CA al FRH, pentru a prezenta poziția oficială a FRH.

„Pe de altă parte Marian Muntean, președintele clubului Cetate care a preluat și finanțarea Reminului, poate găsi soluții de a ocoli regula
se așteaptă 
finalul campi
onatului și apoi 
se va lua o 
decizie
Nelu Ardelean, 
membru al CA
Al FRH

mentul. Există varianta de a participa la baraj și de a pierde intenționat în favoarea unei echipe care plătește contravaloarea locului în Ligă.

Se pot păstra ambele echipe, iar la startul campionatului una poate fi cedată pentru finanțare altui oraș sau altui club”, preciza Nelu Ardelean.
Voi fi foarte atent„Am comunicat deja oficial FRH că păstrez ambele locuri în Ligă și voi lupta pentru ca și Remin să se salveze de la retrogradare. Voi studia foarte atent hotărârile CA și regulamentul și tot eu voi... câștiga. Până când se va decide, trebuie să rezolv problema memoriilor depuse la FRH de jucătoarele Reminului Aia- coboaie, Geană, Răducanu și Hențiu, pentru a nu le permite să devină libere de contract”, preciza Muntean.

Naționala în cădere liberă
București. (C.M.) - Reprezentativa de fotbal a României și-a continuat căderea în ierarhia internațională, pierzând încă două locuri în clasamentul FIFA Coca Cola pe luna mai, dat publicității, ieri, de forul fotbalistic mondial. Tricolorii au căzut de pe locul 30 pe poziția 32, cu 647 de puncte, iar adversarele României în preliminariile Cupei Mondiale 2006 ocupă următoarele poziții: Cehia - locul 2 (784 puncte), Olanda- locul 5 (759 puncte), Finlanda - locul 37 (626 puncte), Macedonia - locul 96 (482 puncte), Armenia - locul 121 (395 puncte) și Andorra - locul 138 (341 puncte). Primele 20 de locuri în acest clasament sunt ocupate de următoarele echipe: 1. Brazilia - 831 puncte; 2. Cehia - 784 p; 3. Argentina - 778 p; 4. Franța - 769 p; 5. Olanda - 759 p; 6. Anglia- 754 p; 7. Mexic - 753 p; 8. Spania - 752 p; 9. Portugalia - 740 p; 10-11. Italia - 734 p; SUA • 734 p; 12. Grecia - 727 p; 13. Suedia- 722 p; 14. Turcia - 712 p; 15. Irlanda - 709 p? 16. Uruguay - 706 p; 17. Japonia - 703 p; 18. Iran - 699 p; 19-20. Danemarca - 697 p; Germania - 697 p. Următorul clasament FIFA Coca Cola va fi dat publicității pe 15 iunie.

Beregszaszy și Cioncan 
nu s-au hotărât
■ Antrenorul și atleta 
nu s-au decis încă dacă 
vor părăsi sau nu CS 
Siderurgica.

Deva (C.M.) - Atleta Maria Cioncan și antrenorul său, Ștefan Beregszaszy, au rămas singurii performeri la Jocurile Olimpice de la Atena 2004 care nu și-au primit premiile prevăzute de lege din partea clubului la care sunt legitimați. Nemulțumiți de situație și de răspunsul negativ în privința recompenselor, dat marți de Ion Ionichente, președintele CS

Siderurgica, Cioncan și Beregszaszy au decis totuși, ieri, să nu renunțe la colaborarea cu clubul hunedorean.
E bine și așa rău„Ne-am tot gândit să plecăm, dar nu vrem să luăm decizii pripite și să acceptăm să nu ni se acorde recompensele care ni se cuvin conform legii. Nu demisionăm încă, întrucât de bine de rău deocamdată Maria e angajata principalului sponsor al CS Siderurgica și avem promisiuni de susținere din partea Primăriei Hunedoara. Nu vrem să facem presiuni, ci

Marla Cioncan se pregătește pentru noi medalii (Foto: epa>doar ne dorim să se caute soluții pentru a ni se acorda ceea ce merităm. Dacă nu se va rezolva situația, vom discuta cu Sandu Ion, președintele clubului PAB Arad, al doilea club la care e legitimată Maria, pentru a vedea dacă ne pot susține doar ei”,

afirma, ieri Beregszaszy. Atleta și antrenorul clubului hunedorean se află în cantonament la Băile Felix, unde se pregătesc pentru a participa la primul concurs din acest an, respectiv Cupa Europei de la Florența în perioada 17-19 iunie.

m-

Deva (C.M.) - Rezultate etapa a 22-a, 15 ni 1: Ellt

Adridan 2-8.

Cugir - Cetate 1-5; Loreno - Anonimii 1-5; Suprem* * 
- Venus 5-1; Hațegana - Romtelecom 0-1; Dinamo - 
Nida 4-3; Elltte Imobiliare - Color Copy Shop 4-1; Par-

1. Ellt Cugir 22 16 3 3 79-35 51
2. Adridan 22 16 2 4 93-45 50
3- Cetate 22 13 3 6 86-51 42
4. Supreme 22 12 5 5 70-4Ș 41
5. Elltte Imobiliare: 22 12 1 9 64-54 37
6. Nlda 22 11 2 9 57-44 35
7. Anonimii 22 10 2 74-61 32
8. Hațegana 22 9 5 8 49-41 32
9. Venus 22 9 3 10 89-97 30
10. Romtelecom 22 9 0 13 56-86 27
11. Color Copy 22 7 3 12 62-64 24
12. Dinamo 22 7 2 13 60-71 23
13. Parma 22 4 O 18 54-120 12
14. Loreno 22 3 1 18 44-120 10
Etapa a 23-a. clin 22 mal: Ellt Cugir - Coreno; Anon
imii - Supreme; Venus - Hațegana; Romtelecom - 
Dinamo; Nida - Elltte Imobiliare; Color Copy Shop - 
Parma; Cetate - Adridan.

Handbalul românesc pe val
■ Naționala feminină a 
urcat de pe locul zece 
pe opt, iar cea mas
culină de pe 17 pe 12.

ClPRIAN MARINUț__________________

clprlan.miirlnuttlnformmodlii.ro

Deva - Federația Europeană de Handbal a dat publicității, ieri, clasamentele europene pe națiuni, în funcție de care se repartizează fiecărei federații numărul de echipe participante în sezonul 2005- 2006, în cupele europene.
Confirmare la feteLa feminin, România și-a confirmat din nou clasa și a urcat două poziții față de sezonul trecut, de pe locul 10 pe 8, acumulând un punctaj de 45.67. Cu acest punctaj FRH are permisiunea de a înscrie cinci echipe în cupele europene (la fel ca anul trecut), câte una în Liga Campionilor, Gupa EHF și Gupa Cupelor și două în Challenge Cup. Pe prima poziție se

situează, din nou, Danemarca, cu un punctaj total de 115.11, nordicele urmând să înscrie tot cinci echipe, dar în primele trei cupe europene ca valoare (două în Liga Campionilor, două > Cupa EHF și Una în Cup»hpelor). „Podiumul” npletat deUngaria și Spania.
Băieții revin în elităUn salt important 1-a reușit handbalul din România la masculin, urcând de pe locul 17 european, pe 12, cu un total

de 29,42 de puncte. Numărul de echipe pe care le poate înscrie România în cupele europene din viitorul sezon este același ca la feminin, cinci, distribuite similar pe competiții.Primele trei locuri în clasamentul european masculin sunt deținute de Spania (134.56 puncte), Germania și Slovenia. Primele două clasate au dreptul să înscrie câte 3 echipe în Liga Campionilor și câte două în Cupa EHF și Cupa Cupelor.

Valentina Elisei a contribuit la ascensiunea handbalului

Nu prea le plac 
mușchii?Deva (C.M.) - Valentin Guță, președintele CS Body-Building, i-a acuzat, ieri, de „sabotaj” pe funcționarii Primăriei, pentru că nici la ședința Consiliului Local de marți solicitarea de finanțare a clubului său nu a fost prinsă pe ordinea de zi. „Nu am solicitat sume uriașe, ci doar 40 de milioane de lei, cu care să acoperim cheltuielile de pregătire, dar din februarie cererea nu a ajuns să fie discutată de CL. Cred că e vorba de rea-voință...”, afirma președintele clubului devean. Situația e nedreaptă, întrucât sportivii de la CS Body-Build- ing au rezultate bune la nivel internațional, iar banii foarte multi de la bugetul local au fost alocați unei echipe de fotbal ce se zbate în anonimat în Divizia B.

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

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei....... y
ar

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei
T

(0,19 lei noi)
V

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

&

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni

CUM TE ABONEZI?Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local). Abonamente
UI

<
o

INumelePrenumele
ț Strada

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

169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Localitatea
< Telefon (opțional)

I

clprlan.miirlnuttlnformmodlii.ro


Vând ap. 2 camere (03)
• cartier Dacia, bl. 31, parter, preț 750 milioane 
lei, negociabil. Tel. 224182,0723/499284.
• centrală termică, faianță, gresie, termopan, 
parchet laminat, uși noi, lavabil, instalație elec
trică și sanitară noi, bdul. Decebal Deva, preț la 
vedere. Tel. 0726/705460.
• decomandate, 55 mp, etaj 3, balcon mare, 
închis, centrală termică, cămară pe balcon, 
interfon, cablu, parchet, gresie, faianță, preț 
34.000 euro. Tel. 220025.
• decomandate, 56 mp, modern amenajat, zona 
Liliacului, Deva, preț negociabil. Tel. 0745/039628.
• decomandate, 59 mp, etaj 3, str. I. Corvin, 
bucătărie, baie cu geam, 2 debarale, gresie, 
faianță, parchet, interfon, gaz contorizat 2 focuri, 
apometre, preț 34.000 euro. Tel. 220025.
• decomandate, centrală termică, 2 balcoane, 
60 mp, etaj 2, zona CEC, preț 1,2 mid. lei. Tel. 
0740/210780.
• decomandate, etaj 1, centrală termică, gresie, 
parchet balcon închis, bloc 25, ap. 28, Minerului, 
Deva, 800 milioane lei, negociabil. Tel. 218976.

• decomandate, str. Liliacului, 55 mp, etaj 2, preț 
1,15 mid. lei, negociabil. Tel. 231284.
• decomandate, zonă centrală Deva, etaj inter
mediar, parchet, 56 mp, contorizări, preț 1 mid. 
lei. Tel. 0726/710903.
• Deva, Al. Păcii, bl. A2, ap. 42, gresie, faianță, la
vabil, instalații sanitare noi, contorizări. Tel. 
0746/484486.
• Deva, Micro 15, etaj intermediar. Tel. 
0720/437889.
• în circuit, contorizări, 2 focuri gaz, interfon, 
etaj intermediar, zonă centrală, parcheț, faianță, 
balcon, preț 900 milioane lei. Tel. 0745/202164.
• 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.
• semidecomandate, parter, Al. Armatei, par
chet, gresie, faianță, contorizări, preț 700 mili
oane lei. Tel. 0740/015454.
• semidecomandate, centrală termică, modi
ficat, îmbunătățiri, zona Gojdu, preț 950 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/744514.
■ semidecomandate, etaj intermediar, zona 
Gojdu, preț 900 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/744514.
• ultracentral, totul nou, instalații, gresie, faian
ță, termopan, centrală termică, uși noi, lavabil, 
parchet laminat, preț la vedere. Tel. 0726/705460.
• zona Dada, circuit, etaj 1, hol lung, bucătărie 
cu gresie, baie cu geam, apometre, gaz conto
rizat, balcon închis cu cămară, ușă metal. Tel. 
0722/585819.

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă liniștită în Deva, plata imediat. Tel. 
215212.

Vând ap. 3 camere (05)
• bloc de cărămidă, parchet, contorizări, liber, 
Al. Moților, bl. Al/5, etaj 3, preț 720 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/985256.
• semidecomandate, contorizări, gresie, 
faianță, parchet, mobilat, balcon închis, etaj 
intermediar, zona Ulpia, preț 1,350 mid. lei. Tel. 
0742/290024.

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

organizator abonamente
Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care dortiiciliază;• 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

■ decomandate, zonă centrală, etaj intermediar, 
contorizări, preț 1,25 mid. lei, negociabil. Tel. 
0726/593019,0720/598689.
• in Simeria, central, decomandate, 80 mp, cen- 

I tralâtermică, contorizări complete, 2 băi. balcon 
' închis, garaj. Tel. 0726/737953.

• semidecomandate, Scărișoara, etaj 1, cu bal
con închis și centrală termică, preț 830 milioane 
lei. Tel. 227479,0745/367893.
• zona Zamfirescu, decomandate, bloc cără
midă, parchet, lambriuri, balcon închis, gresie, 
faianță, contorizări, ocupabil imediat, preț 36.000 
euro, negociabil. Tel. 221463, 0721/413042, 
0723/255184.

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, decomandate, amenajat integral, 
cu/fără garaj. Tel. 0720/437889.
• In Simeria, ultracentral, centrală termică, in
terfon, decomandate, cablu, telefon, acoperiș, 2 
balcoane, preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0724/190701.
• ultracentral, zona Lido, Deva, vedere în 3 părți, 
3 balcoane, 2 băi, 100 mp, centrală termică, totul 
occidental, urgent, preț 43.000 euro. Tel. 
0722/564004.
• zona pieței, bloc acoperit, etaj 4, cărămidă, 
lavabil, parchet, 2 băi, interfon, centrală termică,

I aer condiționat, ocupabil imediat, preț 39.000
I euro. Tel. 233473,0723/712388.

Vând case, vile (13)
• 3 camere, bucătărie, baie, grădină, centrală 
termică, calorifere noi, Deva, urgent, preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0740/126029.
• in Deva, zona liceelor, 3 camere mari, 
bucătărie, baie, 2 holuri, curte și grădină 600 mp. 
Tel. 0720/437889.
• 3 camere, bucătărie, cămară, hol central, apă 
trasă în curte, curent trifazic, 4 focuri gaz, preț 
1,950 mid. lei, negociabil, Deva, Călugăreni, nr 
131. Tel. 223176,0727/439632.
• 3 camere, centrală termică, grădină, garaj, 
baie, beci, preț 1,700 mid. lei, negociabil și 
apartament 4 camere decomandate, etaj 4, 
acoperit, preț 1,600 mid. lei, negociabil, tel. 
0723/686162.
• 4 camere in Deva, hol central, baie, bucătărie, 
cămară garaj, pivniță cabană din lemn, grădină 
1600 mp, preț negociabil. Tel. 219588.
• 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.
• în Deva, ultracentral, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, apă, gaz, canalizare, 250 mp, 56.000 
euro, negociabil. Tel. 0726/996424.

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. 0723/320995.
• urgent, l camere, bucătărie, livadă 1000 mp, 
zona Bâita, merită văzută preț 350 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0745/888619.

Vând case la țară (17)
• casă cu curte 845 mp și grădină 3507 mp, 
Tâmpa, lângă Simeria, apa, gaz, canalizare la 
poartă. Tel. 0788/469152,0254/212803.

• casă modestă, în Hărțăgani, 2 camere, anexe, I 
fântână teren 2 ha ocupabilă imediat, ne/ mo
bilată preț 100 milioane, lei, negociabil. Tel. 
0745/582117.
• casă și grădină cu livadă de pomi și anexe, în 
satul Renghet, nr. 150, preț negociabil. Tel. 0727/ ! 
766426, zilnic după ora 18.'

• tn satul Pricaz, str. Principală nr. 152. 
Informații tel. 211670.
• vând casă în Certeju de Sus, nr. 17, preț 520 
milioane lei, negociabil. Țel. 231289,0727/861357.

Vând garsoniere (19)
• decomandată bine întreținută, zonă bună 
preț 480 milioane lei. Tel. 0721/744514.
• Deva, ultracentral, etaj 1,38 mp, decoman
date, termopane, balcon închis, parchet, con- 
torizâri, mobilă instalații sanitare noi, 880 
milioane lei. Tel. 220127.
• în cartierul Dacia, bl. 4, etaj 1, gaz și apă 
contorizate. Tel. 230592, 0723/807419. Nu sunt 
agent imobiliar.
• urgent, renovată complet, Deva. Tel. 
0727/773142.

Vând terenuri (21)
• 1779 mp teren, Deva • Sântuhalm. zona Alaska. 
Tel. 210869,223783.

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcțiî sau agricultură ambele 
localitatea Totești • Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• arabil ferma 3 Deva, 0,28 ha. Tel. 237530.
• intravilan cu pomi fructiferi, 87 ari, lângă 
Primăria Berthelot, 5 km de Hațeg, bun pentru 
casă de vacanță, la asfalt Tel. 770687.
• intravilan pe DN 7 la ieșire din Deva - 
Sântuhalm, suprafață 2600 mp, fs 15 m, preț 10 
euro, negociabil. Tel. 231245.

• in zona Almașu Sec, Cozia și Archia, pentru 
locuințe sau agrement, prețuri negociabile. Tel. 
231284,0745/582117.

Cumpăr terenuri (22)
• intravilan, Deva sau Simeria, minim 500 mp, 
utilități, sau casă în zonă, maxim 1,2 mid. lei. Tel. 
0720/437889.

Vând spații comerciale (25)
• zona Eminescu, 36 mp, amenajaț, alee beto
nată ușă și geam termopan, bucătărie și baie 
amenajate, ocupabil imediat. Tel. 0722/585819.

Imobile chirii (29)

• concesionez (închiriez) teren, în Deva, ai 
deschidere la două străzi, 22 Decembrie 
colț cu Minerva, ideal pentru activități 
comerciale sau uz privat, pe termen lung 10 
- 20 ani, suprafață 575 mp. Relații la teL 
1745/’8101

• caut penru închiriat urgent apartament 2 
camere sau garsonieră mobilată zonă bună. Tel. 
0727/066092.
• caut garsonieră sau apartament pentru 
închiriat. Tel. 0743/985871.

• încheiem local nou de alimentație publică cu 
formație, pentru mese festive, 30 - 50 locuri, la 
prețul de 4.000.000 lei/zi. Rezervări 211856, 
0722/341054.
• închiriez apartament 2 camere, zonă centrală, 
mobilat, utilat complet, preț 130 euro, Deva. Tel. 
0740/126029.
• închiriez in Hațeg spațiu comercial ultracen
tral, 75 mp, 2 vitrine, loc de parcare, intersecție 
drumuri naționale. Tel. 770735, 770367, 
0722/876141.
• ofer pentru închiriere pe termen de 6 luni 
apartament 2 camere, etaj 1, centrală termică, 
mobilat și utilat, preț 250 euro. Tel. 0745/367893.
• ofer spre închiriere spațiu ultracentral, 
Decebal, 45 - 95 mp. Relații tel. 0722/308252.

Auto românești (36)
• vând Aro 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 Dacia 1300, stare perfectă de 
funcționare, acte la zi, preț 16 milioane lei. Tel. 
0726/705460.
• vând Dada 1310 break, 5 trepte, stare bună 
VT 2007, af 1988, preț negociabil. Tel. 219780, 
0744/700235.
• vând Dada 1310 Li, af 2002, unic proprietar, 
vopsea originală din fabrică, ireproșabil. Tel. 
0723/270348.
• vând Dacia 1310, af 1988, 789.000 km, stare 
foarte bună 5 trepte sau schimb cu Dacia Super 
Nova, af 2001 ■ 2002 plus diferență, preț 40 
milioane lei, negociabil. Tel. 220601,0721/384799.
• vând Dada papuc izotermă, omologată, af 
2001, preț 2900 euro, 100.000 km, stare bună Tel. 
0722/581860,219167.

• vând Dada 1400 injecție, preț negociabil. Tel. 
0721/632946,230913, după ora 20.
• vând urgent Dacia 1300, af 1978, perfectă stare 
de funcționare, acte la zi, preț 16 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0726/705460.
• vând urgent Dacia 1310 LI, stare foarte bună, 
an 2000, injecție, taxe la zi, preț 85 milioane lei. 
Tel. 0726/756058.

Auto străine (37)
• 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 Daewoo Matiz, af 2004, garanție 2 ani, 
Climă, muzică Tel. 0744/125690.
• vând Fiat Ritmo Diesel, teren agricol 0,38 ha 
vizavi stație alimentare combustibil Avicola 
Deva, acces la DN 7. Tel. 0743/407296.
• vând Fiat Ritmo Diesel, teren aricol 0,38 ha, 
vizavi stație de alimentare combustibil Avicola 
Deva, acces la DN 7. Tel. 0743/407296.
• 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 Matiz, af 2004. noiembrie, 16.000 km, alb 
casablanca, garanție, preț 4600 euro, negociabil. 
Tel. 0722/581860,219167.
• vând urgent Ford Transit pentru marfă, af 
1987, motor 2500 cmc, 4 trepte, stare bună de 
funcționare, necesită vopsire, preț 100 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0726/756058

• vând VW Golf II, 1600 cmc Diesel, an 1991, 
albastru, 4 uși, consum 5 litri/100 km, unic 
proprietar, preț 4300 euro, negociabil. Tel. 
0744/838638.
• vând vw Passat Variant 1,9 TDI, 132 GP, an 
2002,162.000 km. albastru, abs, servo, 6 trepte, 
computer bord, radiocasetofon, CD MP 3, kar kit 
Nokia, airbag, volan reglabil, recent adus, 12.300 
euro, negociabil, 0744/838638.

Microbuze. Dube (38)
• vând microbuz Iveco Turbo Daily, af 1988,2500 
cmc, 14 locuri, persoană fizică preț negociabil. 
Tel. 0726/705460.
• vând autoutilitară Ford Transit 1980, motor 
Ford Escort, 1800 cmc Diesel, stare funcționare. 
Tel. 0741/118636.

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 ascutit pânze gater banzic, vând 
gater orizontal. Tel. 281785,0726/678001.
• vând mașină erbicidat 450 litri, cositoare 
centrifugă pentru tractor mare, semănătoare 
păioase 17 rânduri, mașină de întors și adunat 
fân. Tel. 0254/263472.
• vând tractor U 650, înmatriculat, cu plug, 
Mărtinești, 56, Tel. 246342,0746/031049.
• vând tractor U445, cu cabină în stare de 
funcționare. Tel. 0723/154240.

COhNEX

Soluții inlegrote IT»C

Mai egal!
Pentru că oferta noastră nu are grad de comparație.

cenți/minut 
cu orice număr 
din România*

Bani înapoi pe telefon***

reducere3 Ll O la abonament**

E 0/ reducere
J LI /O la convorbiri*

'Tk de minute naționale gratuite.
A lunar pe viață****

SMS gratuite], QQMMS gratuite

Comemorări (76)

Au trecut 6 săptămâni de când a plecat de lângă noi draga 
noastră soție și mamă

EUGENIA CUREA
Slujba de pomenire are loc sâmbătă 21 mai, ora 13.30, la 
locul de veci din cimitirul de pe str. Eminescu. Nu o vom 
uita niciodată.

Soțul loan și copiii Marcela, Mircea și Matei Ungureanu

• vând utilaj de făcut țiglă cu forme, 130 bucăți 
și țiglă normală din beton, colorată roșie. Tel. 

247937.

Piese, accesorii (42)
• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tei. 224182.0723/499284.
• vând piese Lada, noi, originale, bloc motor, 
vibrochen, ax came, aripi față ușă față. Tel. 
770687.
• vând punte spate, lunetă și cutie viteză 4 
trepte Dacia 1300. Tel. 260412.

Garaje (43)
• ofer spre închiriere pe termen lung garaj, 
situat în zonă centrală Tel. 215202, orele 17 - 21.

Mobilier și interioare (47)
• vând bufet sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime de cca 100 ani, stare 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând canapea extensibilă servantă, birou, 
măsuță tv, masă extensibilă sufragerie, 
mochete, mobilă hol, masă + 6 scaune tapițate, 
mașină automată combină frigorifică. Tel. 
218084,0742/939993,0743/211074,0724/643045.
• vând collar sufragerie, masă tv, mobilă bu
cătărie, bibliotecă mică, mașină de spălat Alba 
Lux, stare bună preț convenabil. Tel. 224891.

Televizoare (48)
• vând tv color Nei, aproape nou, stereo, tele
text, telecomandă diagonala 63 cm. Tel. 228715 
seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând CD - RW Extern „Asus” în garanție, preț 
avantajos. TeL 0744/567736.
• vând radiocasetofon auto Panasonic cu față 
detașabilă stare foarte bună preț 2 milioane lei. 
negociabil. Tel. 222902,0724/366818.

• Societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și 600 străine, cu și 
fără abonament, montarea și deplasarea 
incluse în preț. Informații la tel. 
0723/481776,0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând - cumpăr orice tip de telefon mobil, even
tual schimb-Relații la 0723/967808
• vând ap. foto Minolta profesional 800 SL cu 
accesorii TeL 0723-981-071

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator AMD 1800 MHz, HDD 40 GB, 128 
DDRAM, boxe, drivere, nou, în cutie, preț 6,5 
milioane lei'. Tel. 0722/161644,225640.
• vând Pentium I: monitor, tastatură mouse, 
boxe, unitatea centrală Window's 95. Tel. 
237530.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• vând ieftin 15 pereți din prefabricate (12 mari 
pentru exterior și 3 mici pentru interior), pentru 
construcții de casă, cabană. Tel. 260412.

Electrocasnice (56)
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună prdț 2,7 milioane lei, negociabil. Tel. 
0254/219739,0723/229046.

Răsinoase: 8.852 mc

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
w Organizează

LICITAȚIE MASĂ LEMNOASĂ 
Producția anului 2005

Licitația este de tip deschis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, 
str. Mihai Viteazul, nr. 10, în data de 1 iunie 2005, ora 10, pentru masă

lemnoasă pe picior. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație este de 
25.012 mc, aparținând următoarelor grupe de specii:•

• Fag: 14.391 mc
• Diverse tari: 1.769 mc

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de 
fond forestier proprietate publică, către agenții economici", aprobat prin HG nr. 85/2004.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea lemnului sau industri
alizarea și comercializarea lemnului, potrivit Ord. MAPDR nr. 257/2004 și Ord. MAPPM nr. 71/1999.

Lista partizilor care se licitează, prețul de începere a licitației și treapta de licitare pentru fiecare partidă 
pot fi consultate la sediul DS Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele 
www.silvahd.ro și www.rosilva.ro.

Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de DS Deva și ocoalele silvice din 
subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul DS Deva în data de 27 mai 2005, inte orele 8-14. 
Solicitarea în scris de participare împreună cu documentația de preselecție (conform HG 85/2004, art. 12) 
se vor depune la secretariatul DS Deva până cel târziu în 20 mai 2005.

Taxa de participare va fi achitată în numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea 
clauzelor contractuale vor fi achitate prin unul din instrumentele legale prevăzute de lege, conform normelor 
bancare în vigoare.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 0254/224649, fax 0254/224599, 0254/222481 
și la ocoalele silvice.

DE 8 ANI COMUNICI PRIN NOI
NOI TE RĂSPLĂTIM CU CEL MAI NOU TELEFON 36, MOTOROLA V975, 

PE CARE IL POȚI CÂȘTIGA LA TOMBOLĂ, DACĂ TE ABONEZI
LA CONNEX PRIN CG&GC, ÎN PERIOADA 18-31 MAI!

Iff PLUS PRIMEȘTI

HUSĂ, ÎNCĂRCĂTOR AUTO Ș! HANDS FREE. CADOU LA FIECARE NOU ABONAMENT!

Str. Louis Pasteur nr. 1, Tel: 0359.427.370, e-mail: clienl@cg-gc.ro

www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro
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• vând congitator 5 sertare, aragaz 3 ochiuri cu 
butelie, preț negociabil. Tel. 227452.
• rtnd roditor ți încălzitor 12 v tv, cilindru 
basculare, chlulasă motor Aro Brașov, moară 
păsat 220 v. Tel. 2375-W

Plante șî animale, 
agroalimentare (57)

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

• singură, dhrartatâ, fără obligații, caut bărbat 
50 - 55 ani. Tel, 0743/139581.
• tânăr, 28/180/75, neoprotestant, doresc 
cunoștință cu tânără 18 ■ 25 ani, pentru prietenie, 
căsătorie. Aștept SMS, nu răspund la bip-uri. Tel. 
0724/659588.

• farmadRe SensMu Deva, Piața VictorieL 
nr, 1, program non - stop și Senslblu Hune
doara, bdul Corvin, program zlnlc 8 - 22, 
eliberează rețete componente șl gratuite.

• rtnd 2 vaci. Banpotoc nr. 43, Familia Vlalc 
Octavian.
• rtnd M familii de albine. Tel. 0745/993158 de 
luni până vineri, orele 6-22.

• rtnd armăsar, vârsta 8 ani. Tel. 745077,
• rtnd fandi de albine și centrifugă. Tel. 214430.
• rtnd Iapă de 4 ani, gestantă sau mânză de l 
an. Informații Leșnic, nr. 74. Telefon 0740/962303.
• rtnd papagal Peruș, porcușor de Guineea, 
broască țestoasă de 12 cm sau schimb cu 
diverse. Tel. 0744/546801,712274
• rtnd sfeclă furajeră 1.000 ■ 2.000 leiAg. Tel. 
237530.
• râd urnit 10 familii albine, foarte bune, preț 
convenabil, șl miere salcâm și pollfloră, Tel, 
212167.

• Primăria Comunei Râu de Mori scoate la 
vânzare două autodube 3RD, Licitația se va ține 
In fiecare zi de miercuri începând din 25 mai, 
până la vânzarea lor. Tel. 776046,0741/112396.
• rtnd aparate de întreținere șl masaj la prețuri 
promoțlonale.Tel. 216326.

• rtnd copertină, cântar, vitrină verticală, 
mașină măcinat cafea, raft cu 5 comparti
mente sl cart de marcat Relații teL 
072A101068,0743/204741.

Solicitări servicii (71)
• caut fântânar pentru forarea unui puț de apă 
Tel. 0723/288282.
• caut Instalator pentru montarea unui hldrofor 
și executarea instalației de apă șl sanitare la 
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.

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0.7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

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

Solicitări locuri de muncă 
(73)

VinziCumperi închirieziSchimbiCauți
instrumente muzicale (60)

• rtnd plan lakob Cazapka Sohn Jahare, 1842, 
Wlen, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă, 
preț foarte avantajos. Telefon 611145, după ora 
20.
• rtnd pianină Alois Parttart, stare bună, preț 
35 milioane lei, negociabil. Tel. 224182, 
0723/ 12»

■ rtnd ceas de mână elvețian Longlnes, cu aur 
electroplacat, 170 euro, negociabil, perfectă 
funcționare. Tel. 212272,0723/732560.
o rtnd SRL, capital mărit certificat nou schim
bat, totul la zl, preț negociabil, toate domeniile 
de activitate. Relații tel. 218931, după ora 18.
• feme DVD, Divx, Rocky 1 ■ 5, toate filmele Iul 
Van Damme, toate filmele românești cu Sergiu 
Nlcolaescu, toată seria James, Bond, Star Wars, 
seria Louis de Funes. Tel. 0766/745092.
• rtnd balanță semiautomată 1 kg șl una 
analitică 200 g, electrică, pentru bijuterie, case 
de amanet laborator, asigur Instalare, garanție 
șl service. Tel. 0740/850728.
• rtnd soi tacâmuri, 12 persoane, geantă diplo
mat 1300.000 lei, ARCOPAL 44 piese, 1300.000 lei, 
vestă piele (b), 600.000 lei, toate noi. Tel. 234076

Prestări servicii (72)
• amenajări interioare, exterioare, calitate. Tel. 
0720/437890.

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

Altele (61) Pierderi (62)
• cumpăram palețl cu emblema EUR, DB, PAL, 
MAV. Tel. 0724/318058,

... Intra In retea... http.ffissdeyajft... 
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• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Constantinescu Laurențlu Constantin. Se de
clară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lancu Glulla Antonia. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sabou Hortensia din Hațeg. Se declară nul.
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• transport marfă local și Interurban cu 
camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.

• înființăm In numai 10 zile societăți co
merciale, asigurând toate serviciile (statut, 
procură, cazma, dopunere-ridicare acte, 
ștampilă), TeL 0788/188103-

• Societate comerciala execută toate 
tipurile de construcții și Instalații. Relații la 
tel. 0741/196562.

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez pensionarii pentru chioșc ziare, plă
cută să știe să comunice. Tel. 0743/139581,
• angajez rtnzătoara în piața Azur. Tel. 233566, 
0722/676066.
• locuri de muncă în Portugalia Pentru relații 
suplimentare trimite pilc timbrat la OP 1, CP 237, 
Deva
• societate comercială angajează instalatori 
instalații sanitare, diverse. Tel. 0740/017418, 
orele 17-20.

• JC Alee Oremlmpex SRL Deva angajează 
Inginer service auto, Cerinței studii supe
rioara de specialitate. Informații supli
mentare la toL 220701,23S253.

• SC Dsrirn Instal SRL Don angs)*ază 
psrsonal Mntm magazin da Instalații șl 
amanajăntotorioara, CV-urifei m dspun m 
dădlm Cepromln, etajul 3, cumva 312. 
Mațl suplmcntaro la M. 02S4/220311

• SC DanMIa Company SRL cu rodiul to 
Dm, Sir. Rândunica, nr. I, angajoazâ trico
lori pentru mașini do tricotat. Rotații la toL 
02SV206094,209196,20S195,0721/209011.

• sodotato comercială angajează Imflntr 
sistem, analst programator, ospătari, 
barmani, dobarasator, șoferi distribuitori 
permis cat B, C, E, mundtori necal HlcațL 
vânzâtoara, Din, Brad, Informați la tel/fax 
0254/219300.

• sodotato comorcialâ angajează munci
tori în construcții (zidari, zugravi, dulgheri). 
Relații latei. 0741/196562.

HIT MUSIC STATION DEVA-89,3 FM

Apeluri (65)
• absolvenții Liceului Agroindustrial Geoaglu, 
promoția 1980, sunt rugați să sune la tel. 
0744/846613, pentru Informații referitoare la 
organizarea întâlnirii a 25 ani de la absolvire.

• organizăm mese festive, nunți, botezuri, 
prețuri acceptabile. Tel. 0724/428559.
• attferul de tapițerie din Micul Dalas execută 
la comandă huse pentru Logan, Solenza, Renault 
Clio, Megan, Scenic, Twlngo, Opel. Telefoane 
0727/756681.
• efectuez transport marfă, persoane, 1,5 to șl 
lucrări în construcții, electrice, reparații 
motoare, amenajări Interioare. Telefoane 
0720/717314.

• societate comercială angajează, pentru 
depozit Deva, personal necallflcat TeL 
Z32715,226149, ritok 8 -15,

• societate comercială angajează factu- 
ristă. CV la tel/fax 230899,224649.

Umanitare (66)
■ neridențfl de pe strada Plevnel din simeria 
mulțumesc Primăriei și Pompierilor, pentru 
ajutorul acordat In acest sezon ploios.

Matrimoniale (69)
• tânăr 31/190/88, serios, fără vicii, stare mate
rială foarte bună doresc să cunosc o tânără 23 • 
28 ani, pentru o relație serioasă Aștept SMS la 
tel. 0740/907657,

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

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

SC Inform Media cautâ pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• Limba engleză la nivel conversațional

• Caracter deschis, comunicativ, hotărât

• Disponibilitate pentru program flexibil

• Disponibilitate pentru călătorii în țară șl 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.ghejanSinformmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
Int 8806 sau 0726/275877.

cuvânt

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

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

referent publicitate
Cerințe:• Abilități de comunicare;

e Disponibilitate la program prelungit;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;

e persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix, bonuri de masă și venituri 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: Laura Contra,
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@infornimedia.ro

I___________________________ _____ ___

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara șl 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 Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz®informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

Z CUVÂtB

ANTENA 1 DEVA | 
angajează personal 

pentru compartimentul ; 
marketlng-publlcitate.

CV-urlle se primesc la sediul redacției, Deva - 
clădirea CEPROMIN, etaj 5 sau prin fax. 

235043, până în data de 23 mal.
Vor fi contactate doar persoanele selectate în ■ 

urma studierii CV-urllor.

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

----------------- 7

Anunțurile de mică publicitate pentru Cuvântul Liber pot fl 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 Zamflrescu - B-dul Decebal.

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

Irealitatea tv deva

- ediție specială, astăa, 
19.05^005, ore 17.15 •te

- realizator Ells URSU Tv

i

RECLAME

http://http.ffissdeyajft
loredana.ghejanSinformmedia.ro
mailto:laura.contra@infornimedia.ro
andras.bajusz%25c2%25aeinformmedia.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. Tel. 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)

• dea, zona Mărăștiul Nou, gresie, faianță, 
balcon închis, preț 670 mii. lei. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• garsonieră, zona Gojdu, etaj bun, dec., par
chet, gresie, faianță apometre, preț 19.000 euro. 
Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• confort 1, dec., bucătărie, baie mare, balcon 
închis, contorizări, ocupabilă imediat, zona b-dul 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)

• confort 1, dec., st 35 mp, balcon închis, 
ocupabilă imediat, b-dul Decebal. Tel. 0741- 
154401,227542, seara. (Garant Consulting)

• zona Gojdu, et. 1, modificată 40 mp, contori
zări apă gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță tavan fals, spoturi, parchet, mochetă, bine 
întreținută tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Sala Sporturilor, cu balcon, et. interme
diar, parchet, gresie, faianță, contorizări, preț 
530 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Dada, decomandată contorizări, 
parchet, gresie, faianță, renovată ocupabilă 
imediat preț 485 mil. lei negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat, preț 650 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zona Mărăști, dec., mobilată balcon inchis, et. 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, dec., mobilată et. intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mii. lei, negociabil. Tel. 
0254/234401,0727-706515. (Rubin'S Home)

• zona Mărăști, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet, mochetă ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mii. 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 Eminescu, dec., st 35 mp, balcon, 
cămară et. intermediar, contorizări, recent 
amenajată Preț 520 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)

• B-dul 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-dul L Maniu, sdea, contorizări, preț 730 mii. 
lei, negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• zona Dada, et. 3, mobilată contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)

• zona Eminescu, dec., etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată gresie, faianță, 
parchet, contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• dea gresie, faianță zona Dacia, preț 450 mii., 
neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)
• neamenajată, zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)
• decomandată, suprafață foarte mare, gresie, 
faianță, geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată, 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014. (Casa Grande)

• idtracentral, Deva, contorizări, balcon închis, 
mobilă bucătărie, foarte frumoasă preț 620 mii. 
lei, negociabil, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• hol, baie, bucătărie, living, cameră, cămară 
modificări interioare, multiple îmbunătățiri, re
partitoare, st 48 mp, etaj intermediar, 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)

• semidec, balcon, bucătărie, cameră baie, 
gresie, faianță parchet, zona Dacia. Preț415 mii. 
negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Kogălniceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat, preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).

• zona Progresul, et. 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă 
imediat. Preț negociabil. Tel. 211587, 
0723/660160. (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)

electrica
s.».

SUCURSALA DEVA 
INFORMEAZĂ:

In data de 19 mai 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea 

izolației pe linia de medie tensiune 20 kV Ilia și derivațiile aferente 

acesteia.
Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării 

energiei electrice în rețelele 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 alimentarea cu energie electrică. în funcție de fazele lucrării, între

ruperile sunt cuprinse în intervalul orar 8.30-18.00.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

SC B&C Lichidator SRL Deva - societate de reorganizări și 
lichidări judiciare - anunță toți creditorii că s-a dispus deschiderea 

procedurii de reorganizare judiciară și faliment a 

SC ELECTROINSTAL 99 SRL Petroșani.
Potrivit art. 76, alin. 1 din Legea 64/1995 modificată, termenul limită pentru înregistrarea 

creanțelor la grefa Tribunalului Hunedoara este data de 3 iunie 2005, termenul limită pentru 
verificarea creanțelor este 24 iunie 2005, termenul limită pentru verificarea contestațiilor 

este 8 iulie 2005, iar termenul pentru afișarea tabelului definitiv este 22 iulie 2005.
Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 29 iulie 2005, ora 13, la sediul 

Tribunalului Hunedoara-Deva, având ca ordine de zi prezentarea situației debitorului, 
alegerea comitetului creditorilor, aprobarea retribuției administratorului judiciar și diverse. 

_______________________________________ |

Direcția Apelor Mureș - S.G.A. Hunedoara, Deva anunță vânza
rea prin licitație publică a mijloacelor de transport disponibile.

Lista acestora și condițiile de participare se pot consulta la sediul 
unității din Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 9. Tel. 211.773, 230.699, 
215.740.

Licitația va avea loc în data de 01.06.2005, ora 10, și va fi reluată 
săptămânal, în flecare zi de miercuri, până la epuizarea ofertei. (23394)

• decomandată, superb amenajată gresie, 
faianță contorizări, balcon închis, mobilată 
modem, utilată cu tv. color, combină frigorifică, 
mașină de spălat automată Aleea Saturn. Preț 
720 mii. ROL 72.000 RON. neg. Tel. 0724-169303, 
0743-103622. (Casa Betania)
• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta, în bloc cu 4 etaje. Decebal. 
Preț 780 mii. ROL 78.000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandată balcon închis, conto
rizări, bine întreținută Eminescu. Preț 490 mii. 
ROL 49.000 RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. 
(Casa Betania)
• decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz șl boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• contorizări, parchet, gresie,.. iantă ocupabilă 
imediat, zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie si 
faianțărci, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• Hunedoara, zonă centrală et 2, centralănouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 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 Flacăra, et. 9, convertor + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Union, etaj intermediar, 
parchet lăcuit, balcon închis, gaz contorizat, preț 
360 mii. lei. Telefon 0722/973569. (Profil Expert 
Hunedoara)

• zona Parâng, convertor, lavabil, gresie, 250 
mii., negociabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• in Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• In Deva, zonele: Progresul, Piață Gojdu, Micro 
15, cu sau fără îmbunătățiri, se acceptă și la 
ultimul etaj. Plata se face imediat, evaluare la 
fața locului, relații la tel. 0745/302200, 232.808. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• zona 22 Decembrie, semidec., parchet, gresie, 
faianță contorizări, et3, ocupabil imediat, preț 
17.000 euro, negociabil, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• zona Minerului, semidec., parchet, gresie, 
faianță contorizări apă și gaz, et. intermediar, 
preț 660 mii. lei, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• urgent, b-dul N. Bălcescu, et. 2, st 62 mp, 
balcon mare închis, ușă metalică jaluzele exte
rioare, contorizări complete, gresie, faianță 
multiple îmbunătățiri, preț 1 mld„ tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Casa de Cultură parchet, gresie, faianță 
apometre, gaz contorizat, preț 880 mii. lei, tel. 
0722/564004. (Prima- Invest)

• zona Bălcescu sdec. balcon închis, cetrală 
termică, gresie, faianță parchet. Preț 830 mii. 
neg. Relații la tel. 219470. (Multiprima)

• zonă centrală sdec., gresie, faianță parchet, 
contorizări, bloc total acoperit. Preț 890. mii. 
neg. Relații la tel. 219470. (Multiprima)

• zona Crucea Rosie (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)

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

• HR, str. Caragiale, dea, et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Tralan, parchet, 
modificat, contorizări, preț900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208,0721/744514. (Rocan 3000).

• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)

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

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

• zonă centrală I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• Gojdu, et 3, semidecomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri. Preț 900 mii. lei. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting) <

• zona Piața centrală 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).

• decomandată 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 Dadă etaj intermediar, amenajări, 
contorizări, preț 570 mii. lei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• semidecomandate, In zona AL Armatei, et.3, 
complet mobilat, contorizări, ocupabil imediat, 
preț 750. mii. Tel. 0745/411449. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• semidecomandate, etaj 2, bdul N. Bălcescu, 
foarte bine întreținut, 830 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• etaj bun, zona Al. Crișului, gresie, faianță, 
lavabil, termopan, apometre, gaz 2 focuri, balcon 
închis, preț negociabil. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• In 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)

• semidecomandate, Dada, etaj bun, parchet, 
gresie, faianță lavabil, contorizări, preț 620 mii. 
lei. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• semidecomandate, zona Bejan, podele lami
nate, gresie, faianță convertor, apometre, preț 
550 mii. lei. Tel. 0745/786578. (Agenția Imobiliara 
Nr.l Deva)

■ etaj 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut. Bălcescu. Preț 900 
rnil. ROL 90.000 RON. neg. Tel. 0724-169303,0743- 
103622. (Casa Betania)

• etaj 3, decomandate, balcon închis, conto
rizări, bine întreținut. Aleea Neptun. Preț 12 mid. 
ROL 120.000 RON. Tel. 0742-005228,0720-387896. 
(Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, gresie, faianță parchet 
laminat, balcon închis, merită văzut, st. 65 mp. 
Dorobanți. Preț 32.000 euro. Tel. 0741-120722, 
0724-169303. (Casa Betania)

• modificări Interioare, gresie, faianță parchet 
laminat, balcon, contorizări, bine întreținut. 
Aleea Crișului. Preț 650 mii. ROL. 66.000 RON. Tel. 
0724-169303,0743-103622. (Casa Betania)
• 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 Eminescu (lângă ANL) et. 3, semideco
mandate, balcon închis, apometre, gaz contor
izat, un apartament pe care îl .poți amenaja și 
modifica așa cum dorești tu, tel. 0745/302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Piața Centrală balcon, et. 1, gresie 
faianță parchet, vedere, în două părți, 
contorizări, repartitoare, preț negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Mcro 15, et. intermediar, decomandate, 
balcon închis, centrală termică parchet nou, 
gresie, faianță rigips, spoturi, ușă metalică 
centrală termică preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (Fiesta Nora)
• zona Miorița, decomandate, et. 3/4, modificat, 
55 mp, bucătărie modificată, contorizări, hol 
central mare, balcon, preț 32.000 euro, nego
ciabil, tel. 0722/362364,232809. (Fiesta Nora)
• zona liliacului, decomandate, parchet nou, 
gresie, faianță lavabil, ușă de lemn masiv, 
contorizări, renovat recent, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob; Ella)
• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat, preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță parchet laminat, lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• parchet, balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938,0721-268668. 
(Ag. Imob. Ella)

• semidecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil imediat, preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supe^ndern. 
parțial mobilat, merită văzut, 1,250 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938.0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, ușă schimbată ocupabil 
imediat, preț 340 mii. lei. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• in Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)

• zona Dorobanți et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
■ zona AL Streiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timpscuit preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• 2 ap, cu 2 camere, poziție centrală, suprafață 
mare, preț negociabil, ocupabile imediat Preț 
negociabil. Tel. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent, etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag.Evrika)
• deasupra CEC-ulid, 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)
• ultracentral dec, et. intermediar, 2 balcoane. 
Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel 0254-234401,0727- 
706515. (Rubin’s Home)
• zona Dadă parter, în circuit, contorizări. 
repartitoare, balcon închis. Preț 800 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0254-234401, 0740-232043. 
(Rubin’s Home)
• faianță In baie și în bucătărie, zugrăvit, 
apometre, zona Dacia. Preț 530 mii. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)

• semidec, contorizări, gaz 2 focuri, balcon, 
complet mobilat, etaj intermediar, zona Aleea 
Armatei. Preț 750 mii. negociabil. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)
• decomandate, parchet, gresie, faianță zugră
vit, balcon închis, ocupabil imediat, zona Gojdu. 
Preț 800 mii. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• urgent, zonă bună, dec, et. 2,2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• semidecomandate, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tef. 
710129,0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandată Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, Micro 5, gaz contorizat, 
parchet, 250 mii., negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara) .
• Micro 7, et. 1, contorizări, CT, parchet, balcon, 
preț negociabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)
• semidecomandate, zonă ultracentrală CT, 
alte îmbunătățiri, etaj intermediar, 875 mii., 
negociabil. Tel. 074' '130438. (Profil Expert Hune
doara)
• semidecomandate, zona gării, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică bun pentru privatizare, 550 
mii., neg. 0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona gării confort 1, parter, balcon inchis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• Hunedoara, Micro 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 rnil. lei, neg. 747798, 0742/872106, 
0742/902488. (Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Bucegl etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucegl fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Teatni, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică, 430 mit, 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 5/1, et 1, centrală amenajat, 720 
rnil., 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)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• 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)
• 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. (CasaGrande)
• 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. (CasaGrande)
• zona Dorobanți 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 luUu 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 Dadă 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 in 
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 1,5 mid., nego
ciabil, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zona Dadă 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 0721/985256. (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
I rmică ocupabil imediat prețl.4 mid. lei,nego- • 
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, 
contorizări, gresie+faianță st 80 mp, preț 1,5 
mid. lei. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662. 
(Ag, Evrika)
• zonă idtracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmpi ărie 
interioară din stejar, gresie+faianță ocupabil 
imediat. Preț 1,45 mid. lei, neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (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. 
0254/23440L (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. 
(Rubin’s Home)
• zona Bălcescu Nou, amenajat contorizări. 
Preț 1,6 mid. lei, negociabil. Tel. 0254-234401, 
0727-724551. (Rubin’s Home)

• zona Eminescu, semidecomandate, conto
rizări, preț 850 mii. lei. Tel. 0740-013971,231212. 
(Garant Consulting)
• zona Decebal decomandate, 2 bă, 2 balcoane, 
amenajări, CT, preț 40.000 euro. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)

• zona Patria, semidecomandate, amenajări, 
contorizări, preț 13 mid. lei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• zona Progresului decomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri, preț 1,35 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• zonă centrală sdec., balcon închis, faianță 
parchet, centrală tehnică Preț 1.350 mid. neg. 
Relații la tel. 219470. (Multiprima)
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• gresie, faianță parchet balcon închis, gaz 2 
focuri, repartitoare, modificări interioare, 
mobilat zona Titu Maiorescu. Preț940 mii. nego
ciabil; Tel. 235019. (Casa de Vis)
• modfiical termopane peste tot parchet gre
sie, faianță forme rigips cu spoturi, boxă repar
titoare, parțial mobilat, zona loan Corvin. Preț 
1350 miliarde lei. negociabil. Tel. 235019. (Casa 
de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi. debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj ă decomandate, contorizări, parchet 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. ROL. 
170.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa 
Betania)
• decomandate, 2 băi. 2 balcoane, contorizări, 
parchet, bloc acoperit Decebal. Ultracentral. 
Preț 1,250 mid. ROL 125.000 RON. Tel. 0742-005228, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj Lzona Dunărea-gară 825 mii. negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro ă 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
vertor, 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 13 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)
• Mfaai Viteazid, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală preț 525 mii. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• Transilvaniei etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Traian, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro S, 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)
• tn Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)

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 2300 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 Emmescu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie faianță bucătărie modificată vedere în 2 
părți, zonă iinișlită preț 57.000 euro negociabil. 
Telefoane 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zonă cenbaB, garaj, gresie, faianță parchet 2 
balcoane, 1 închis, centrală termică boxă bloc 
acoperit cu țiglă Preț 2,150 mid. neg. Relații la 
tel. 219470. (Multiprima)
• zona macului decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 13 mid. lei, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă superamenajat, la 
cheie, et 2,2 bă, 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 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet, ocupabil imediat preț 1,6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• decomandate, 2 băi, neamenajat etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235589,0723/419974. (Casa Grande)
• decomandate, amenajat stil occidental, CT, 
zona Dorobanți. Tel. 0741-154401,227542 (Garant 
Consulting)
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• decomandate, 2 băi, amenajări, CT, b-dul 
Decebal. Tel. 0741-154401, 227542. (Garant 
Consulting)

• tiriacului, contorizări, 2 băi, 2 balcoane, 2 boxe, 
lavabil, interfon, preț 1,6 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• Decebal, contorizări, 2 băi, 2 balcoane, cu 
vedere în 2 părți, preț 1,5 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)

• Micro V, centrală, decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).

• zona CEC, centrală, 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1. centrală 
termică, renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129. 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

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

Vâna ap. 5 camere (09)
• 220 mp, 2 băi, garaj, gresie, faianță, parchet, 
alte îmbunătățiri. Preț 40.000 euro neg. Relații la 
tel. 219470. (Multiprima)

Vând case, vile (13)

• oferim spre vânzare case în Deva și împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona Horia, 2 corpuri, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz, 
anexe din cărămidă, garaj, s 1150 mp, fs 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 livinguri, 2 bal
coane, garaj + pivniță mare, centrală termică, st 
1400 mp., preț 77.000 euro. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Zăvoi, 2 camere, cetrală termică, s.c.= 
90 mp, s.t.= 154 mp. Preț 2 mid. neg. Relații latei. 
219470. (Multiprima)

. • zona Parângului, 4 camere p+1, casă
I 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. 
0726/826624. (Temporis)

• 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)

• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona Liceul 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, 1,5 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)

I
1

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a care deține poziția de lider in publicarea de ziare

V 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 oferta 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

SC MEMORY LEARNING SRL angajează:
1. Programatori pentru platforma IBM iSeries (AS 400)
2. Programatori pentru platforma Microsoft Visual Studio
3. Tehnicieni service IT (instalări sisteme de operare, networking)
CV-urile se depun la secretariatul firmei din Hunedoara, Bd. 
Libertății, nr. 7A Telefon 711.600. (234501

• In Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă, curte, 
grădină st 650 mp, preț 1,8 mid. lei. Tel. 0722- 
566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+1, 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, 5&000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zona centrul 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)

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

• în Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/25366Z (Ag. Evrika)

• in zona Deva, la maximum 20 km. de la prețul 
de 250 milioane, până la 1.600 mii. lei, tel. 
0723/251.498 0254/232809. (Fiesta Nora)

Vând case la țară (17)
• casă In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)

• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 1,7 
mid. lei, neg. 0745/253662,211587. (Evrika)
• foarte urgent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă 
suprafață de 1200 mp, poziție centrală, pomi 
fructiferi pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, 
viță ve vie. Preț 1,35 mid. lei, neg., sau schimb cu 
apartament plus diferență în Deva sau Hune
doara. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
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: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)

• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004, 2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)

• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă, fosă septică, curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată, preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)

• casă, 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, casă modestă cu teren, în zona 
Brănișca, Ilia, Șoimuș, Boholt, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)

• casă bătrânească, 3 camere, anexe, grădină 
zona Bobâlna, preț 400 mii. lei. tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)

• la “km de Deva, casă eu-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 Câlan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)
• I rxdusivitate 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)

• In exclusivitate 900 mp teren intravilan, la DN7, 
situat vizavi de Biserica Baptistă FS 14,5 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)

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

• In Deva, ST 2800 mp, FS 16 m, utilități: apă gaz, 
curent, canalizare, preț 14 euro/mp, negociabil. 
Telefoane 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• zona Zăvoi, 3 parcele în suprafață de 4400 mp, 
4800 mp și 6800 mp, fs 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, fs 22 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent, preț 30 
euro/mp, tel. 215212. (Prima-lnvest)

• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extrav
ilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp., în zonă rezidențială toate facilități
le. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. neg. 
Telefoane 0740-914688, 0724-169303, 223400. 
(Casa 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 Cinciț, preț 11 euro/mp. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara)

• construcție casă, Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

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

Cumpăr teren (22)

• zona Brănițca, 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; plată imediat,'tel: 215212. 
(Prima-lnvest)

• Urgent in zona Deva, la max 35 km, intravilan 
sau extravilan, de la 400 mp până Ia 3,5 ha. Se 
solicită la șosea sau zone la periferie, pentru 
case de vacanță tel. 0723/251498, 0254/232808 
(Fiesta Nora)

Cooperativa 
Meșteșugărească 

„Horea" Brad 
anunță convocarea membri
lor cooperatori pentru Adu
narea Generală Extraordi
nară din data de 03.06. 
2005, ora 13.OO, la sediul 
din municipiul Brad, str. 
Avram lancu, nr. 30, jud. 
Hunedoara, ordinea de zi 
fiind Constituirea societății 
Cooperative HOREA Brad, 
conform Legii nr. 1/2005.
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• chioșcul de ziare de ungă 
Conitim:
• chioșcul de ziai'c din stația 
de autobuz Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamllrescu - B~di.it Decebal.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 

mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 

anunțurilor de mică publicitate.

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

Vând spații comerciale (25)
• două spații, în zonă centrală modern 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 producție, Deva, 220 mp, cu platformă 
betonată de 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro negociabil, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Alte imobile (27)
• vând fermă 4 ha teren, 7 grajduri, magazii, 
șopron. Preț 5500 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. Preț 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 Tel. 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. Tel. 0741-102722, 0724-169303. (Casa Beta
nia)

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl CERCETĂRII 
UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL RURAL

R04691
ANUNȚ

Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în vederea realizării Proiectului pentru învățământul 
Rural. Implementarea Subcompaniei 1.1 a proiectului Dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din mediul rural pe baza activității proprii desfășurate în 
școală presupune desfășurarea unui program de mentoratși formare în specialitate, oferit tuturor cadrelor didactice din mediul rural. In vederea realizării acestui 
program, în Județul Hunedoara vor fi angajați 1 sau 2 mentori. Unitatea de Managementa Proiectului pentru învățământul Rural (UMPIR) invită cadrele didactice 
care doresc să lucreze în calitate de mentor să participe la procesul de selecție.
Profitul mentorului este următorul:

• să fie cadru didactic, cu experiență la catedră; • să dețină cunoștințe solide de utilizare a computerului; • să fi activat în calitate de mentor sau de 
formator și în alte proiecte de dezvoltare profesională; • să dețină excelente capacități de comunicare, de analiză și inovație, precum și aptitudini reale 
pentru lucrul în echipă; • să dețină permis de conducere auto, categoria B.

Selecția mentorilor se va realiza de către o comisie numită de Ministerul Educației și Cercetării, în trei etape: selecție pe bază de CV, listă de calificări și activități 
(etapa V; rrrtervitrț etapa a It-a) și performare în rolul de mentorțetapa a W-a). în vederea parttcipăriHa-selecție, toți cei interesați pot trimite un dosar de înscriere, 
in plic închis, pe adresa Unității Județene de Implementare a Proiectului din județul Hunedoara. Data limită de trimitere a dosarului de înscriere este 1 iunie 2005 
(data poștei). Dosarele trimise după această dată nu vor fi luate în considerare. In vederea unei selecții cât mai riguroase, dosarul de înscriere (tip dosar cu șină) 
va cuprinde: scrisoare de intenție, curriculum vitae, lista cursurilor de formare urmate, perioada, instituția organizatoare, lista activităților desfășurate în calitate de 
mentor și/sau formator, adeverință din care să reiasă titularizarea în învățământ, o fotografie, copie după permisul auto, copii după orice document care atestă 
calificările și activitățile susținute ca mentor sau formator. Rezultatele primei etape de selecție vor fi anunțate numai candidaților calificați pentru etapa a doua, până 
la data de 30 iunie a.c.
Persoană de contact: Expert In educație: prof. Sorin Cercea
Adresa: UJIP - Deva, cod 330153, str. L Biaga, nr. 1 (Școala Generală „Regina Maria"), jud. Hunedoara.

SC BOROMIR Ind Sri - Moara Deva
angajează

Director marketing
Cerințe: experiența minim 2 ani.

CV-urile se depun la fax: 0254.218.963.

TEXT" PRIMAAFARîȚiE....../.

• apartament 2 camere, complet mobilat mo
dern și utilat, contorizări. Gojdu. 130 euro/lună 
Tel. 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)

• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, ’ et. 1, zonă ultacentrală, 300 
euro/lună negociabil, tel. 230324. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenajat pt. 
ABC, zona I. Creangă 80 euro/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp, 
încălzit, trifazic, apă 130 euro/lună tel. 
0745/164633,230324. (Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat 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)
• ofer pentru închiriere garsonieră, dec., 
complet mobilată, D. Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (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)

Societate comercială 
angajează

AGENT VÂNZĂRI 
Birotică - papetărie.
CV-urile se depun 

la fax 0254/233239.
Informații

la tel. 0721/328.835.

Cu «pectai , JGewcri*

• spațiu comercial, zona piață parter, 22 mp, cu 
baie, amenajat occidental, 150 euro/lună nego
ciabil, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 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 neamenajat, pe o 
perioadă lungă de timp. Ofer maximum 10 
euro/mp/lună Telefoane 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• ST 45 mp, zona Teatru, amenajat, 1,7 mid. lei. 
Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică, termopan, preț 200 euro. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Rezervări la tel. 0788/355 323.

F
rL p'

\ND spațiu 
imercial amenajat 
ntru depozit sau 
iducție. Informații la 
I. 0721/328.835.
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PE SCURT
• Internată. Kylie Minogue, care a anunțat marți că suferă de cancer la sân, va fi spitalizată în Melbourne, în timp ce mii de fani, prieteni și chiar premierul țării, și-au exprimat sprijinul față de ea.
• Accident rutier. Cel puțin 37 de persoane care mergeau la o nuntă cu un autocar au murit, marți, în momentul în care vehiculul a căzut într-o prăpastie din statul indian Uttaranchal (nord).

Probleme la suspensia față

Britanicii renunță la ceai
Londra (MF) - Britanicii se îndepărtează din ce în ce mai mult de tradiționalul lor ceai în favoarea altor băuturi calde sau a băuturilor carbogazoase, potrivit unui studiu publicat miercuri de institutul de studii de piață Mintel.Vânzările de ceai englezesc au scăzut cu 16%, respectiv 9% în ultimii doi ani, în timp ce acelea de plante au înregistrat o creștere cu 30% între 2002 și 2004, potrivit acestui studiu realizat pe un eșantion de 25.000 de consumatori.Și dacă 80% dintre britanici rămân băutori de ceai tradițional, numărul lor scade la 72% pentru tinerii cu vârsta între 15 și 24 de ani.

■ Compania Toyota re
trage 880.000 de auto
vehicule pentru reme
dierea unor defecțiuni

Tokyo (MF) - Compania Toyota Motor a informat miercuri că va retrage aproximativ 880.000 de vehicule de teren tip SUV (Sport Utility Vehicle) și camionete, majoritatea din Statele Unite ale

Cei mai vechi
Paris (MF) - Cei mai vechi europeni moderni cunoscuți au trăit în urmă cu 31.000 de ani pe teritoriul actual al Cehiei, arată o echipă austro- americană de cercetători, bazându-se pe prima datare directă a osemintelor provenind din grotele Mladec.Oamenii din paleoliticul superior descoperiți în această zonă din centrul Moraviei erau considerați de mult ca fiind reprezentanții cei mai vechi ai culturii auri- gnaciene, însă vârsta lor nu era cunoscută.

Star pop
Varșovia (MF) - Papa loan Paul al II-lea a devenit star pop în țara sa natală, un album cu versurile sale cu acompaniament disco figurând pe locul al treilea în topul celor mai bine vândute albume din Polonia.

Nicholson (Foto: EPA)

l-a cum
părat 
casaLos Angeles (MF) - 
Actorul Jack Nichol
son a cumpărat casa 
lui Marlon Brando, 
prietenul și vecinul 
său, care s-a stins din 
viață anul trecut. 
Nicholson, de două 

ori câștigător al pre
miului Oscar pentru 
cel mai bun actor, a 

cumpărat de la 

moștenitori casa lui 
Brando, situată lângă 

a sa, pe o colină din 
Beverly Hills, și a 

plătit cinci milioane 
de dolari.
Vila cu 12 încăperi și 
o suprafață de 280 

metri pătrați a fost 
construită în 1954.

Revista Hello!
■ în cazul fotografiilor 
de la nunta lui Douglas 
ar trebui să plătească 
despăgubiri revistei OK!

Londra (MF) - Revista Hello! a câștigat miercuri apelul împotriva rivalei sale OK!, căreia ar fi trebuit să-i plătească despăgubiri de un milion de lire sterline pentru că a publicat fotografii de la căsătoria actorilor Michael Douglas și Catherine Zeta- Jones, în noiembrie 2000.OK! obținuse exclusivitatea asupra fotografiilor oficiale de la căsătorie, în schimbul sumei de un milion de lire, însă, cu câteva zile înainte de publicarea lor, Hello! a publicat fotografii „furate” de la
Robotul Da Vinci operează

PUII de numai cinci zile ai leoaicei Rosy | și-au făcut luni pentru prima oară apariția i în public la Guwahati zoo, din India.

■ Chirurgii britanici au 
efectuat un transplant 
de rinichi folosindu-se 
parțial de un robot.

Londra (MF) - Tehnologia a marcat încă un pas înainte: chirurgii britanici au efectuat una dintre etapele unui transplant de rinichi folosin- du-se de un robot, transmite Sky News.Da Vinci este unul dintre cei doi roboți chirurgicali de acest gen de care dispune Marea Britanie și este cel mai avansat din lume. Robotul este manevrat de un chirurg printr-0 consolă specială și efectuează mișcări minuțioase în corpul pacientului prin

(Foto: EPA) |

„Înțelegeri" la Eurovision
Oxford (MF) - Țările care manifestă cel mai mare grad de favoritism în procesul de votare de la Eurovision au fost dezvăluite în urma unei analize matematice a voturilor de către o echipă de cercetători de la Oxford.Anul trecut, Grecia și Cipru și-au acordat una celeilalte punctaje maxime, Norvegia a dat 12 puncte vecinei sale Suedia, iar Belarus a dat Rusiei 12 puncte. Alte „înțelegeri” demonstrate au fost între Bosnia și Turcia, Croația și Malta, Belgia și Olanda, Franța și Portugalia.

Documentar despre Britney Spears
■ Primul episod din 
documentarul „Chaotic" 
a fost difuzat marți 
seara în Statele Unite.

Los Angeles (MF) - Britney Spears și-a dezvăluit o parte din viața privată și începutul poveștii de dragoste cu actualul ei soț într-un documentar intitulat „Chaotic”, a cărui primă parte a fost difuza

Americii, pentru remedierea unor probleme la suspensia față, transmite Reuters.Camionetele Tacoma și Tundra, precum și vehiculele de teren Sequoia, Landcruiser Prado și 4Runner/Hilux Surf, fabricate în perioada mai 2001 - decembrie 2003, fac obiectul verificărilor.Din totalul vehiculelor vizate, 789.000 de bucăți vor fi retrase din America de Nord, 19.000 din Europa și 12.000 din Australia.Producătorul japonez nu a dorit să facă publice costurile estimate pentru această operațiune.Unul dintre purtătorii de cuvânt ai companiei a precizat că a fost raportat un accident în Japonia.
câștigă apelulcăsătorie, care nu au fost foarte avantajoase pentru imaginea mirilor. Cele două vedete refuzaseră o ofertă a revistei Hello!, deși fusese mai mare decât cea făcută de OK!. în noiembrie 2003, înalta Curte a condamnat Hello! la plata a 1,3 milioane de lire despăgubiri către OK! și 14.600 de lire despăgubiri către cei doi actori.Miercuri însă, Curtea de Apel a respins atât cererea revistei Hello! de a anula despăgubirile către Douglas și Zeta Jones, cât și cererea acestora de a primi despăgubiri mai consistente. OK! a anunțat că va contesta această decizie la Camera Lorzilor, cea mai înaltă instanță britanică.

Robotul e manevrat de un chirurg printr-o consolă specială
(Foto: FAN)incizii extrem de reduse ca dimeniuni.Aparatul de un milion de lire sterline de la Spitalul Guy's din Londra a prelevat organul de la donatorul viu 

tă marți seara, în Statele Unite, transmite AFP.în 50 de minute de imagini, filmate uneori chiar de Britney, cântăreața revelează aspecte legate de turneul ei din Marea Britanie: ședințe de machiaj, fitness și concerte, însă imaginile cu programul ei foarte încărcat de dinainte să-l întâlnească pe Kevin lasă să se vadă și singurătatea. „Nu cred în căsătorie. Caut

folosind două brațe mecanice. Acesta a fost apoi implantat pacientului folosindu-se chirurgia tradițională.Robotul chirurgical Da Vinci a mai fost folosit în Marea 
pe cineva drăguț și care să mă iubească mult”, spune ea.Apoi își face apariția Kevin Federline, un dansator de 27 de ani întâlnit la o petrecere în Los Angeles. Cei doi s-au căsâtoi-it în septembrie 2004, iar Britney așteaptă un copil, însă acest „happy end” nu va fi dezvăluit decât la finalul serialului pe care UPN îl va difuza săptămânal până pe 14 iunie.

Britanie pentru a preleva organe bolnave și a efectua operații simple de chirurgie reconstructivă. Aceasta este însă prima oară când Da Vinci a fost folosit pentru a preleva un organ sănătos de la un donator viu. i-

Din iubirePacientul a fost Raymond Jackson, în vârstă de 59 de ani, iar donatorul a fost chiar prietena lui, Pauline Payne, în vârstă de 55 de ani. „Este absolut minunat”, a spus ea. „Mă simt grozav, iar văzând schimbarea lui Ray, este uimitor. Este foarte, foarte emoționant. O parte din mine este acum o parte din Ray”, a mai adăugat Pauline.

. loc la Manila un concurs '1 de coafuri și machiaj în 'I care s-au confruntat sute , i de Stiliști. (Foto: EPA)


