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Vremea va fi frumoasă, cu înnorări de 
scurtă durată.

dimineața la prânz seara

Pentru prima dată în istoria participă
rilor la Eurovision, România a obținut locul 
trei, cu melodia “Let me try”, interpretată 
de Luminița Anghel și formația Sistem.

(Foto: EPA)

A Atenție la apelul primit!
Deva (S.B.) - Surse de încredere din sis

tem avertizează asupra faptului că utiliza
torii de telefonie mobilă pot constata că au 
fost „furați” sau că telefonul nu mai 
funcționează normal. După încă două exem
ple de asemenea „atentate”, pe care publi
cația noastră le-a dezvăluit în numerele 
precedente, există și un al treilea. Este vor
ba despre un virus care distruge cartela SIM 
și software-ul cu care este echipat mobilul. 
Acesta este implementat la primirea unui 
apel telefonic la care, pe display, apare 
mesajul „A C E”.
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"Statul român nu și-a negociat politica externă prezentă și nici viitoare și nici nu a plătit 
răscumpăragrpentrii eliberarea ziariștilor", a declarat președintele Româim
■ După 55 de zile, ieri,

801 03 03 03

la ora 13,44, jurnaliștii 
români și călăuza lor 
au fost eliberați.

Deva (T.S.) - După 55 de 
zile de coșmar, cei trei jurna
liști români Sorin Mișcoci, 
Ovidiu Ohanesian, Marie -

Jeanne Ion și cetățeanul 
american de origine irakiană 
Mohammad Munaf au fost eli
berați. Anunțul a fost făcut 
ieri de către administrația 
prezidențială. în jurul orei 
19,30 președintele României 
Traian Băsescu a ieșit la 
rampă cu o declarație în care 
a ținut să mulțumească celor

implicați în misiunea de eli-
berare a celor patru cetățeni, 
în plus, acesta a ținut să pre
cizeze că „acțiunea de recu
perare a fost sută la sută 
românească.

Din discursul președintelui 
a reieșit că ieri, în jurul orei 
16,30, un avion Hercules a- 
parținând MApN a plecat spre

Traian Băsescu.
Bagdad. Astăzi paza jurnaliș
tilor este asigurată de o bri
gadă antitero, urmând ca în 48 
de ore cei trei jurnaliști îm
preună cu cetățeanul arab să 
revină în țară. De asemenea, 
Băsescu a ținut să precizeze că 
“statul român nu și-a negoci
at politica externă și nici nu 
a plătit răscumpărare”, /p.2

Nicula cere demisia!Numărul de firme din județul Hunedoara

■ Cosmin Nicula a 
cerut public demisia 
directorului DGASPC, 
Viorica Popescu.

Deva (T.S.) - Prezent Ia 
Deva, deputatul PSD Cosmin 
Nicula a făcut referire la 
achizițiile dubioase realizate 
în cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Pro
tecție a Copilului (DGASPC) 
Hunedoara. Deputatul PSD a 
plecat de la semnalul de 
alarmă tras de CUVÂNTUL 
LIBER într-un articol publicat 
în data de 7 mai 2005.

Este inadmisibil ceea ce se 
întâmplă la DGASPC Hune
doara, a spus deputatul Cos
min Nicula.

„Eu am lucrat ca director 
în cadrul acestei instituții și 
cunosc foarte bine problemele 
cu care se confruntă insti
tuția. Noul director este cazul 
tipic de funcționar de rangul 
trei sau patru care odată cu 
schimbările apărute pe scena 
politică scoate capul de sub 
birou și începe să-și facă 
jocurile. De aceea cer, public, 
demisia directorului DGASPC 
Hunedoara”, a mai spus de
putatul PSD. /p.3

ștranduri tt'Deva este 'deschis publicului. Față de 
vara trecută aici s-au făcut importante investiții menite 
Să Ofere mai mult Confort, /pj (Foto: Trate Mânu)
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• Condiții favorabile. Dis
creția din ultima perioadă a 
favorizat purtarea unor „ne
gocieri mult mai eficiente" în 
vederea eliberării celor trei 
jurnaliști români dispăruți în

Irak, la sfârșitul lunii martie, a declarat ana
listul francez Nicolas Henin, specialist în pro
blemele Irakului.
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Jurnaliștii Marie Jeanne Ion, 
Sorin Mișcoci (ambii de la Pri

ma TV) și Ovidiu Ohanesian (de la 
România Liberă) contactează telefonic 
conducerea postului de televiziune, 
Marie Jeanne spunând că sunt răpiți.

28 martie

Sunt așteptați
București (MF) - Familiile 

celor trei jurnaliști și cea a 
lui Mohamed Munaf așteaptă 
cu nerăbdare întoarcerea 
acestora acasă. Vestea elibe
rării celor patru a fost trans
misă rudelor chiar de preșe
dintele Băsescu. Mama lui So
rin Mișcoci, Elena, a declarat, 
ieri că mulțumește autorități
lor și tuturor celor care au 
fost alături de familie. Logod
nica lui Sorin, Andreea Coș- 
tiuc, a declarat că este foarte 
fericită după ce a primit ves
tea eliberării. „Sunt foarte 
fericitră, nu pot să vă descriu 
cum mă simt. De-abia aștept

ora 0 - MAE român anunță, 
printr-un comunicat, posibila 

dispariție a trei jurnaliști români în Irak 
și că principalele servicii de informații au 
constituit o echipă de gestiune informa
tivă a situației.

29 martie

Omul de afaceri sirian Omar 
Hayssam susține că a primit 

cu o zi în urmă două telefoane de la o 
persoană necunoscută, care i-ar fi cerut 
patru milioane de dolari răscumpărare 
pentru ziariști.

30 martie

ora 24 - Televiziunea Al
jazeera difuzează primele 

imagini cu cei trei ziariști și cu cel care îi 
însoțise în Irak, prezentați ca ostatici, 
încadrați de doi bărbați înarmați. în 
înregistrare, Marie Jeanne Ion neagă, în 
limba engleză, că s-ar fi cerut o 
răscumpărare pentru eliberarea lor.

30 martie

Exploziile fac noi victime, în Irak

să vină acasă
să-l văd. O să-l strâng în brațe 
și o să-i spun că-1 iubesc mult”, 
a spus Andreea Coștiuc. Sora 
lui Ovidiu Ohanesian s-a spe
riat când a auzit că trebui să 
vorbească la telefon cu preșe
dintele Băsescu. „Sunt încă 
sub imperiul veștii pe care mi-a 
dat-o președintele. Următorul 
pas este să îi vedem acasă, în 
carne și oase”, a adăugat An
ne Marie. „Simt o bucurie imen
să apentru că în ultimul timp 
am avut impresia că ne lipseș
te ceva și iată că demersurile 
care au fost făcute au avut un 
final fericit”, a declarat Vasile 
Ion, tatăl lui Marie Jeanne.

Atentate în Irak
Bagdad (MF) - Un director 

general din Ministerul Ira
kian al Comerțului și șoferul 
lui au fost uciși, ieri diminea
ță, la Bagdad, de persoane înar
mate, au anunțat surse din ca
drul Ministerului de Interne. 
O serie de atacuri comise sâm
bătă seară și ieri, în Bagdad 
și în nordul Irakului, s-au sol
dat cu moartea a doi civili și 
rănirea altor 20. „Aii Mussa Sal
man, director general la Minis
terul Comerțului, și șoferul 
lui, Aii Ghailan, au fost uciși 
în jurul orei 9 (8 ora României), 
în cartierul Iskah din Bagdad”, 
au anunțat surse oficiale.

Bill Clinton, fostul președinte al Statelor Unite ale 
Americii și-a lansat sâmbătă la București cartea „Viața 
mea” în prezența a peste 500 de cititori. Fostul lider ameri
can s-a declarat de acord cu politica președintelui Ro
mâniei. Traian Băsescu. care „nu a amestecat politica ex
ternă cu chestiunea ziariștilor răpiți”. (Foto: epaj

Apar și fotografii cu cei trei 
jurnaliști, difuzate de agenția 

REUTERS; Mohamad Munaf nu,apare în 
aceste imagini.

1 aprilie

I
1 aprilie Familiile ziariștilor, dar și so

ția lui Mohamad Munaf sunt 
primiți la Cotroceni de către președinte
le Traiah Băsescu.I

13 aprilie Președintele Traian Băsescu 
declară că autoritățile române 

sunt în legătură cu „gruparea care îi 
deține" pe cei trei jurnaliști români răpiți 
în Irak;

Un important lider religios 
șiit libanez, șeicul Mohammed 

Hussein Fadlallah, face apel pentru eli
berarea jurnaliștilor români;

16 aprilie

I
Postul de televiziune Al
jazeera difuzează o înregis

trare cu cei trei jurnaliști și imagini sepa
rate cu un bărbat ce pare a fi Mohamed 
Munaf, postul susținând că răpitorii cer 
retragerea trupelor române din Irak în 
patru zile, altfel vor ucide ostaticii.

22 aprilie

Postul de televiziune Al-Ja- 
zee'ra transmite o nouă în

registrare video cu cei trei jurnaliști ro
mâni răpiți în Irak, care plâng. Atât Mu
naf, cât și Mișcoci sunt îmbrăcați în 
haine portocalii și au capetele acoperite, 
vestimentație specifică celor ce urmează 
să fie executați.

26 aprilie

... Autoritățile române solicită,
. pri e printr-un comunicat al Preșe
dinției, prelungirea termenului limită 
acordat de gruparea care îi deține pe 
cei trei cetățeni români.

5 mai - Secretarul general al 
ONU, Kofi Annan își exprimă 

speranța că cei trei ziariști români și 
ghidul lor, luați ostatici în Irak, vor fi 
eliberați cât mai repede;

5 mai

Un grup din care face parte 
și președintele Ligii Culturale 

Islamice din România pleacă la Bagdad, 
într-o nouă încercare de a lua legătura 
cu gruparea care îi deține pe cei patru 
jurnaliști români și a încerca, pe căi neo
ficiale, eliberarea lor.

21 mai
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Criză cu deznodământ fericit
■ România a răsuflat 
ușurată după ce s-a 
anunțat ieri eliberarea 
jurnaliștilor răpiți în Irak.

București (MF) - După aproa
pe două luni de la răpire, Pre
ședinția a anunțat, ieri, că 
Marie Jeanne Ion, Sorin Miș
coci și Ovidiu Ohanesian, îm
preună cu Mohamed Munaf 
au fost eliberați și se află sub 
controlul autorităților române. 
Știrea a făcut înconjurul lu
mii, fiind preluată imediat de 
toate agențiile de presă. Agen
țiile France Presse, Reuters și 
Associated Press difuzează 
informația că după aproape do
uă luni de captivitate, ziariș
tii români au fost eliberați. 
Postul de televiziune britanic 
BBC informează, de aseme
nea, cu privire la eliberarea 
celor patru persoane. Presa 
spaniolă difuzează aceeași ști
re, citând însă postul de tele
viziune qatariot Al Jazeera, 
care a obținut o confirmare 
de la Președinție privind eli
berarea jurnaliștilor.

Reacții în țară

După 54 de zile, cei trei ziariști au fost eliberați.

rea veștii despre eliberarea 
celor patru. Deputatul PSD 
Gabriel Oprea, membru al Co
misiei pentru controlul activi
tății SRI, salută soluționarea 
crizei ostaticilor din Irak și 
felicită celula de criză de la 
Palatul Cotroceni pentru „re
zolvarea cu succes a unei pro
bleme de interes național”. 
Președintele intermar al PD, 
Emil Boc, a declarat că prin 
modul de acțiune, Adminis
trația Prezidențială a demon
strat că a ținut cont atât de 
interesul național, cât și de 
viețile celor trei jurnaliști, 
fapt „ce ar trebui să spore
ască încrederea cetățenilor 
români în autoritățile statu

lui”. Liderul PSD, Mircea Geoa- 
nă, salută eliberarea jurnaliș
tilor români și a însoțitorului 
lor, răpiți în Irak. „Am ieșit 
cu toții întăriți din această 
încercare, în care este de su
bliniat înțelepciunea și cum
pătarea dovedită de clasa po
litică românească, care nu a 
încercat să exploateze în scopu
ri politice răpirea ziariștilor 
români”, susține Geoană. Și 
PNL își exprimă satisfacția 
pentru eliberarea celor trei 
jurnaliști români și a însoți
torului lor, a declarat, ieri, 
purtătorul de cuvânt al for
mațiunii liberale, deputatul 
Eugen Nicolăescu. „Felicităm 
autoritățile române pentru

modul în care au gestionat 
criza. Nu ne mai punem, în 
acest moment, problema lip
sei de informații dinspre Co
troceni către jurnaliști și pu
blic, întrucât scopul a fost 
atins”, a spus Răzvan Martin, 
director de programe al Agen
ției de Monitorizare a Presei ț 
(AMP) „Academia Cațavencu”.

Colegi bucuroși
„Am primit cu extrem de 

multă bucurie și entuziasm 
vestea eliberării colegilor 
noștri. Au fost 55 de zile de 
așteptare, frică, coșmar și 
speranță. Acum coșmarul a 
luat sfârșit. Nu știu cum s-a 
ajuns la acest sfârșit minunat, 
dar nici nu mai contează. Știu 
doar că se vor întoarce acasă 
și că sunt teferi”, a spus Dan 
Dumitru, director de știri la 
Prima TV. Redactorul-șef al 
cotidianului România liberă, 
Bogdan Ficeac, a declarat că 
spera, pe baza „semnalelor 
pozitive” din ultima vreme, 
ca cei trei jurnaliști români 
să fie eliberați. El a adăugat, 
referitor la reacția din redac
ția ziarului față de vestea eli
berării ziariștilor că „toată lu
mea este bucuroasă”.

Reacțiile pe plan local au 
apărut imediat după difuza-

MARIE-JEANNE ION
S-a născut la 27 septembrie 1972. Este absolventă a Facultății de Jurnalism 

și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. în 1993 și 

1994 a urmat cursurile Colegiului de Comunicare Socială la Universitatea de 

Stat din Quito, Ecuador. Are o specializare în jurnalism politic-campanii 
electorale - Bakee, Londra, Marea Britanie, în 2000. A fost reporter, pe rând, 

la Cronica Română, Antena 1 și Prima TV. Sin noiembrie 2000 este editor 
general la Departamentul de știri al Prima TV. în 2002 și 2003 a avut cola

borări cu postul EuroNews.

EDUARD OVIDIU OHANESIAN
S-a născut la București, în 1968. Este necăsătorit. Lucrează la România liberă 

din luna octombrie 2003, ca reporter de Investigații. S-a remarcat prin repor

taje seise despre Combinatul de ia fâfcoi Rog. A câștigat premiul Clubului 
Român de Presă la categoria reportaj - anchetă pe anul 2004. Ea reporter 

s-a deplasat și h Afganistan, unde a realizat o serie de reportaje.

SORIN DUMITRU MIȘCOCI
S-a născut ta I februarie 1975, la Sibiu. Lucrează la Mm TV din W02, ca 

operate. A lucte o perioadă cu CMh Sab&agff ta emisiunea .Poliția ta 

acțiune", după care s-a mutat la departamentul «a ștM. Este necăsăfotit.

Asistență din partea UE
București (MF) - Uniunea 

Europeană a trimis, sâmbătă, 
în România - afectată grav de 
inundațiile de la sfârșitul lui 
aprilie și începutul lui mai - 
un prim convoi de ajutoare, 
din Austria și Luxemburg, 
alte state pregătind acțiuni 
similare, a anunțat Comisia 
Europeană, ieri.

Acest ajutor survine „ape
lului la asistență internațio
nală” lansat, la 19 mai, de 
autoritățile române. Austria 
a trimis 15 camioane și 70 de 
persoane, dotate cu genera
toare și pompe de mare pute

re, pentru a reduce nivelul 
apelor. Luxemburgul a trimis 
echipamente de scufundare, 
pentru a asista protecția civi
lă română.

De asemenea, Spania, Mal
ta și Finlanda se pregătesc să 
trimită pompe, dezinfectanți 
și generatoare, se mai arată 
în comunicatul Comisiei Eu
ropene. Ploile torențiale de la 
sfârșitul lui aprilie și începu
tul lunii mai au afectat mai 
multe județe din estul, centrul 
și sudul României, devastând 
mii de locuințe și peste 160.000 
de hectare de teren agricol.
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„Vreau anchetă PNA!"• Meditatori la răcoare. Profesorii care nu 
declară veniturile realizate din meditații ar 
putea să facă închisoare de la 2 la 8 ani 
potrivit noului proiect de lege privind com
baterea evaziunii fiscale. (R.l.)

• Bilete de tratament. Pensionarii pot 
depune de astăzi, la Casa de Pensii, cereri 
pentru bilete de tratament pe trimestrul trei. 
Actele necesare sunt: cerere tip, cupon de 
pensie, copie după actul de identitate și bilet 
de trimitere de la medic. (C.P.)

• Cartofi pentru ruși. Ministrul agriculturii 
a declarat că studiază posibilitatea ca pro
ducătorii agricoli să exporte cartofi în Rusia. 
La nivelul județului, cele mai mari culturi de 
cartof sunt în zona Hațegului. (T.S.)

■ Deputatul PSD Cos- 
min Nicula a cerut ca 
PNA-ul să se sesizeze 
în scandalul achizițiilor.
Tiberiu Stroia________________
ti beri u.str oi a@ inform media.ro

Deva - Deși CUVÂNTUL 
LIBER i-a făcut deputatului 
PSD Cosmin Nicula preciza
rea că Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara susține

>

Gura 
de oxigen
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@iinfominiedla.rfi

Nedeie sătească sau festival?

Intr-o Românie inundată de ape și aruncată 
în aer de explozia provocată de introducerea 
abonamentului la gaze, eliberarea jurnaliștilor 
români răpiți în Irak este ca o gură de oxigen 
pentru guvernul Tăriceanu. Și un motiv în 
plus pentru Băsescu de a declanșa alegerile 
anticipate. Și asta deoarece rezolvarea crizei 
din Irak aduce un plus de popularitate 
Alianței D.A. Fapt dovedit de toate sondajele 
de opinie făcute printre ai noștri ori de câte 
ori România a înregistrat un succes pe relația 
de politică externă.
Cu toate acestea există foarte multe semne de 
întrebare privind capacitatea guvernului de la 
București de a gestiona crize. Inclusiv cea din 
Irak. Numai că, din fericire pentru Băsescu și 
ai lui, învingătorii nu sunt trași niciodată la 
răspundere. Acesta este unul dintre motivele 
pentru care PSD-ul a făcut orice pentru a 
câștiga alegerile.

Revenind la victoria lui Băsescu, cu sigu
ranță că marinerul va reuși să speculeze la 
maximum reușita sa. Iar poporul va vedea în 
el un om hotărât, capabil să rezolve orice 
situație. Cu toate acestea însă, guvernul trece 
la rândul lui printr-o criză. Și nu știu în ce 
măsură președintele României va reuși să o 
rezolve. Pentru simplul motiv că în Guvern și 
în Parlament, Băsescu e scos încet, încet din 
cărți.

S-a deschis ștrandul
Deva (C.P.) - Ștrandul din Deva s-a 

deschis oficial în acest week-end. Acesta a 
fost modernizat, investiția ridicându-se la 
circa o jumătate de miliard de lei. Cel mai 
important aspect al investiției este acela al 
asigurării instalației de recircularea apei în 
toate bazinele. De asemenea a fost pusă 
mochetă pe întreg spațiul, au fost instalate 
trei fântâni arteziene și s-a amenajat un 
loc de joacă pentru copii. în viitorul apropi
at aici va funcționa și o sală de fitness.

■ Festivalul Narciselor 
ne-a lăsat un gust 
amar din cauza proas
tei organizări.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocanlciu@lnfamimedla.ro

Deva - Este de remarcat 
faptul că pretinsul festival nu 
a fost întrerupt și că a ajuns 
la cea de-a IV-a ediție, dar 
pentru a se păstra o astfel de 
manifestare era nevoie de o 
organizare mult mai atentă. 
Pe lângă manifestările fol
clorice cuprinse în programul 
nedeii sătești cu pretenție de 
festival din acest an, poate că 
ar fi fost necesar ca celor 
prezenți în fața Căminului 
Cultural din Sălașu de Sus să 
li se pună la dispoziție chiar 
și coșuri pentru gunoaie. 
Exista unul singur, lângă ușa 
Primăriei! Sărbătorii în sine 
ar fi trebuit să i se imple
menteze acea naturalețe,

Fără comentarii!

Caricatură de Ovidiu Pascu

Refugiul ziariștilor
Luncani (R.I.) - Pentru 

mulți și pentru mult timp cul
mea bunăstării era să ai o 
casă de vacanță într-o stați
une bine cotată.

Nu s-a renunțat definitiv la 
această stratagemă dar, „cul
mea distracției” pare să fi 
ajuns colindatul munților 
într-un jeep cât mai perfor
mant. Deși, deocamdată, Hu
nedoara nu a fost inclusă în 
planul național de dezvoltare 
a turismului, zona are nu
meroși admiratori.

Pe platoul Luncanului, la 
25 de km de orice drum demn 
de acest nume, ultima modă 
este să fii jurnalist „de la cen
tru”, să deții una bucată casă 
de vacanță plus mașina afe
rentă.

La prețuri exorbitante pen
tru aceste locuri, cuprinse 
între 200 și 500 de milioane de 
lei, trei ziariști bucureșteni, 
printre ei numărându-se și 

că facturile sunt stornate, a- 
cesta a cerut un control al 
Curții de Conturi și o anchetă 
a PNA-ului. „Simt sigur că a- 
colo se petrec ilegalități. Și că 
există cu adevărat achiziții 
dubioase făcute din banul pu
blic”, a spus Nicula. în urmă 
cu două săptămâni CUVÂN
TUL LIBER prezenta un mate
rial în care făcea dovada că 
DGASPC Hunedoara a făcut o. 
serie de achiziții ale unor pro
duse, la prețuri exorbitante. în 
acest fel banii publici erau fo

legată de narcise - ca subiect 
pe baza căruia s-a organizat o 
astfel de manifestare.

Narcise și mărăcini
în pregătirea acestui eveni

ment ar fi trebuit curățată de 
mărăcini și pajiștea cu nar
cise - locul cel mai căutat 
într-o asemenea zi! Pe lângă 
două tarabe de târg - cu 
mărfuri colorate, de doi bani

Dansuri populare cu „Stejărelul

Cornel Nistorescu, sunt mân
drii posesori ai unor terenuri 
în aceste locuri. Alese pe 
sprânceană, pe culmea dealu
lui, cu puncte de belvedere și 
musai... cu câțiva mesteceni. 

Jurnaliști de seamă vor să aibă 
case de vacanță în județ

losiți pentru a intra în buzu
narele unor patroni de firme. 
Cu interesele de rigoare, desi
gur. Cu toate că fratele pa
tronului firmei care a făcut 
vânzările către DGASPC a 
recunoscut că facturile respec
tive nu sunt stornate, insti
tuția a trimis un drept la re
plică în care făcea precizarea 
că există stornări ale factu
rilor respective. în plus, există 
un decalaj mare între data la 
care au fost emise și cea la 
care a fost stomată.

și de prost gust - pe lângă 
două mese cu băuturi de tot 
felul, pe lângă doi mici co- 
mercianți de vată pe băț și de 
popcorn - toți vânzând cu 
prețuri extrem de ridicate - 
ar fi trebuit să existe măcar 
o urmă de meșter popular și, 
de ce nu?... vânzători de nar
cise! Despre programul cul
tural, nimic de spus! A încân
tat sătenii care au venit la

Ziua Europeană a 
Parcurilor

Deva (S.B.) - Ziua 
Europeană a Parcurilor 
este marcată de Admi
nistrația Parcului Na
țional Retezat, Direcția 
Silvică Deva și In
spectoratul Școlar Ju
dețean Hunedoara prin- 
tr-un amplu program 
organizat mâine la 
Centrul de Vizitare Os- 
trovel - comuna Râu de 
Mori, cu începere de la 
ora 11.00. Acțiunea este 
pregătită în parteneriat 
cu Școala Generală Râu 
de Mori și Asociația 
„Ecosilva Retezat” și 
cuprinde o paradă a 
costumelor populare ac
tuale cu o prezentare 
foto a celor vechi din 
zonă, concursul „Ne
poții reporteri”.

Cosmin Nicula

nedeie cu mic și mare, gătiți 
de sărbătoare, pentru care și 
atât cât le-a fost dat a însem
nat totuși ceva!... Ei ar fi me
ritat mai multă atenție. Ei ar 
fi avut nevoie de mai multe 
locuri amenajate pentru a vi
ziona spectacolul, ar fi avut 
nevoie de niște umbrele de 
soare și nu ar mai fi fost ne
cesar ca prezentatoarea să-i 
întrebe - și pe bună dreptate 
- de ce sunt triști...

După spectacol...
S-a deschis un așa-zis „Târg 

al narciselor”. De fapt este 
vorba despre minipiața orga
nizată pe platoul din fața 
Căminului Cultural despre 
care am amintit deja. Dar, 
după ce s-a derulat un spec
tacol care a îndemnat la cânt 
și voie bună și spiritele s-au 
încins, totul merge de la 
sine!... Oamenii s-au distrat 
așa cum știu ei să o facă la 
țară, s-au simțit bine și au 
uitat de toate neajunsurile.
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1902 - S-a născut Vladimir Streinu (pseudonimul lui Nico- 
lae lordache), critic literar, eseist, poet. („Versificația 

modernă") (m, 26,11.1970)

1871 - S-a născut Garabet Ibrăileanu, critic literar, eseist 

și romancier, membru de onoare al Academiei Române 

(m. 10.03.1936) ______________

1906 - A murit Henrik Ibsen, dramaturg a cărui operă a 

influențat creația contemporană („Stâlpii societății", 

„Strigoii", „Nora") (n. 20.03.1828)__________________________

- Ziua Acțiunii Internaționale pentru Proiecția Sănătății 

și a Mediului__________________ 

• Ziua Națională a Aromânilor de Pretutindeni

Calendar religios
23 mai - Cuv. Mihail Mărturisitorul, Ep. 

Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa

Deva (S.B.) - Acest sfânt Mihail, după cum 
s-a învrednicit a fi de un nume cu îngerul 
cel mare al puterilor cerești, tot astfel și 
viața lui a fost îngerească, de vreme ce și- 
a luat asupră-și curăția cea feciorească și 
celelalte fapte bune. El s-a dăruit lui Dum
nezeu din brațele maicii sale și s-a arătat 
slujitor ales al Lui, primind din tinerețe 
viata monahicească împreună cu Sfântul 
Teofilact al Nicomidiei, în zilele Prea 
sfințitului patriarh Tarasie. Acesta i-a trim
is pe amândoi la o mănăstire ce era zidită 
lângă gura Pontului Euxin - Marea Neagră 
de azi - unde, nevoindu-se, au sporit în 
faptele cele bune și au câștigat îndrăzneală 
către Dumnezeu prin rugăciunile lor.

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice

21 mart.-20 apr._________ _ _______ ,
Fiți mat tolerant cu stângăciile partenerului. Oricât s-ar 
strădui unii să vă pună piedici, sunteți prea apreciat ca să 
vă faceți griji.

21 apr.-20 mai

Intervin schimbări mai deosebite în anturajul dv, când vă 
așteptați mai puțin. Persoane de fecredere vă fac destăinuiri 
despre partenerii de afaceri.

21 mai-20 iun.
Se întâmplă multe pe unde mergeți. Majoritatea vă avan
tajează îh profesie. în dragoste sunteți tandru și roman
tic.

21 iun.-20 iul.

4^

Visați cam mult iar realitatea este alta, nu roz cum credeți 
dumneavoasatră. Partenerul nu este dispus să vă asculte 
comentariile.

21 iul.-20 aug. _ _____

Aveți mult de alergat pentru confirmări/aprobări. Nu vă 
merge prea bine, însă voința de care dați dovadă vă ajută 
să depășiți piedicile.

21 aug.-20 sept. ___ _________ ____  ____

Cineva din familie vrea să-șl impună punctul de vedere și 
asta vă Irită. Nu vă enervați! Faceți multe drumuri pentru 
o problemă de sănătate.

21 sept.-20 oct. _____
Nu vă place să vă arătați. sensibilitatea celor din anturaj. 
Dar azi nu aveți cum să acoperiți acest fapt. Noroc că uitați 
rapid supărările.

21 oct.-20 nov. _ _ _ __ _ ____
Sunteți stresat că banii nu vă ajung. Cineva apropiat vă 
poate ajuta dar nu vreți să apelați la el. Sunteți indecis și 
apelați la familie.

21 nov.-20 dec.

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00-15.00 Cart. Dorobanți, blocurile 15 A, 12, 13, 18. 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 19, 19 A, 19 B. 19 C. 28, 29, 30, 
Biserica ortodoxă, Spălătoria auto
09.00-12,00 Bd. Decebal, bl. 23, sc. E. F

09.00-13.00 Str. I Creangă, bl. 26, sc C
10.00 13.00 Bd. Decebal, bl. 15, sc. I, H; bl. 36

Str. G. Coșbuc, bl. 21, sc. A, B, C 

10.00-14.00 Str. M. Kogălniceanu, bl. F 3, sc. B, D; bl. F 

5, sc. C, D; bl. F 4, sc.C

Str. I. Creangă, bl. 29, sc. D, E, F 

11.00-14.00 Bd. Decebal, bl. 16, sc. I; bl. 24, sc, J 

Apă
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din nu
mărul precedent: F - S - 
F-T-NEDUMERIT-LUPI 
- EST - VICLEANA - 

NAIURI - P - FAT - NE - 
PA - I - ELASTIC - US - 
ET - ASA - OCA - AGIL - 
ABATUT - CI - CLEMA - 
ALA - UN - TA - IMAS

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

ANTENA 1 ACASĂ

O cunoștință vă propune o afacere. Deși nu v-ați bazat 
până acum pe ea, descoperiți că e pusă pe fapte mari, 
împreună puteți ajunge departe.

21 dec.-20 ian.

La serviciu ar trebui să fiți mult mai activ și cu inițiativă. 
Ziua e favorabilă și trebuie să profitați de ea. Veți fi re
compensat.

21 ian.-20 febr.

Obosit și fără chef, nu prea aveți randament la serviciu. 
Fiți calm și nu-i mai acuzați pe ceilalți pentru greșelile 
personale.

21 febr,-20 mart.

x

Vă gândiți să începeți săptămâna cu dreptul. Așa va fi dacă 
dați dovadă de puțină abilitate. Cu calm șl răbdare obțineți 
ceea ce vă doriți.

21[ PRIMA TV |
790 Jurnalul TVR
745 Agenția doi fără un 

sfert
920 Cinci minute 

de cultură
330 Teleshopping 

1090 Swprize, surprize... Cu 

Andreea Marin
1230 Școala vedetelor

(reluare)
1330 Desene animate: Famil

ia lepurilă
1490 Jimalul TVR. Sport. 

Meteo
1430 Teleshopping 

1590 Pro
Patria 

1530Kronika 
1655 Sănătate pentru

toți Noutăți în 
afecțiunile sânului. Ter- 
mografia: o nouă 
metodă de diagnostic și 
tratament Participă: j 
dr.Doina Popescu și dr. 
Alina Popescu

1730 Portul
El nvracoletor 

.1830 Știrea zilei 
1990 Jurnalul TVR Sport

Meteo

20:10 Leul ^eu
20:15 lartăTnăl 0 provocare 

pentru toți cei care, 
după ani de certuri și 
conflicte, se împacă ros
tind un simplu, dar 

magic iarlă-mă. Prezintă 
Raluca Moianu.

2145 Ochiul magic.
Realitatea filtrată de 
obiectivul camerei de 
luat vederi. Realizatori: 
Dana Robea și Tiberiu 

Ștefane seu 
2230 Burlacii Cu: Mihai 

EJ Călin, Marius Rizea, 
Rozi și Rabă, Ileana 

Lazariuc, loan Andrei 
lonescu, Radu Zetu, 
Maria Roman, Uliana 

Pană, Costică 
Drăgănescu, Constantin 
Florescu 

Z390 Jurnalul TVR. Sport.
, Meteo 

2330 Nocturne 
030 Plenty și Hav

790 Știrile Pro TV 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și liniștit 

10:15 Apropo TV 
11:15 Roxanne (reluare) 
1390 Știrile Pro TV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Fără protocol (reluare,

13 comedie, SUA, 2000). 
0 inedită comedie cu 
trăznita Goldie Hawn 
în rolul unei chelnerițe 

nurlii, ajunsă peste 

noapte eroina naționa
lă a Americii. Hazardul 
hotărăște ca tocmai 
Sunny să fie cea care 
salvează viața unui 
rege al petrolului, victi
ma unui atentat îritr-un 
club de noapte deo
cheat . Arătosul prinț 
se îndrăgostește de ea 
si Goldie ajunge o 

adevărată personalitate 
1690 Tânăr și neliniștit 
1790 Știrile Pro IV 

17:45 Teo Emisiune de diver
tisment

1990 Știrile ProTv Sport

20:15 Diamante și focuri de
13 arme (thriller, SUA 

20003) Cu: Kim 
Coates, Daniel Bald
win, Janine Theriault 
Un agent secret trebuie 
să escortezeun hoț de 
bijuterii până la locul 
unde va fi judecat Pe 

» drum, trenul lor e oprit 
și capturat de o bandă 
de teroriști care vrea 
să-i jefuiască pe 

călători. Agentul și 
hoțul se văd nevolți să 

facă front comun pen
tru a scăpa cu viață.

22:15 La Bloc 
2390 Știrile ProTV 
2345 D

Campionilor 
2350 Ele spionează 

045 Icstrim tivi 
1:15 Omul care aduce cartea 

! 130 Știrile Pro TV
230 Apropo TV 
330 Parte de carte

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

Ovidiu Uscat și Con
stantin Trofin

1190 Concurs interactiv 
12:00 Dispariții 
1390 Observator Cu Simona

Gherghe
13:45 Foldonjl contraatacă 

(reluare)
1590 Diverts

(reluare)
1690 Observator Cu Andreea 

Beredeanu și Andrei 
Zaharescu

ș 1645 Vivere a trăi cu
El pasiune. Ce însemnă să 

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

câștigi... Dar dragostea 

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

î 17:45 9595 Te învață ce să 

fad
1990 Observator

Cu Alessandra Stoicescu 
și Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

20:15 Agenția matrimonială.
El Episodul 1. Cu: Tamara 

Buciuceanu, Emilia
Popescu, George 
Mihăiță, Coca Blos, Dan 
Nelciug 

2190 Hlca Iul D'Artagnan 
13 (aventuri, SUA 2004).

Eu: Gerard Depardieu, 
Michael York, Nastassja 
Kinski, Susie Amy, John 

Rhys Davies, Christo
pher Cazenove. Valen
tine D'Artagnan e o fată 

băiețoasă, obișnuită mai 
mult cu săbiile și 
cuțitele neștilnd ce sunt 
acelea bune maniere.

2390 Observator 
2330 Partenerii (acțiune,

R SUA 1992)

130 Concurs Interactiv 
j 230 Observator (reluare)

330 Dinozaurii
490 Si ferii
430 Vivere-A trăi cupa-
Elslune (reluare)

790 Culoarea păcatului
g (reluare)

8:15 Te voi învăța să iihești 

El (reluare)
9:15 Al șaptelea cer 

1090 Lori (reluare) 
11:15 Numai itfoirea 
13:15 Răzbunarea (reluare) 
14:15 Pisica sălbatică (relu- 

0are)
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

g riel, Malema Solda, 
Agustina Lecouna, Lydia 

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

1725 Vremea de acasă 

1730 Poveștiri adevărate 

Emisiune cu 
povești reale despre 

viată, prezentată de 

Lucian Vizira
18:00 Rețeta de acasă 

18:10 Luna. Cu: Gaby Espino, 
g Christian Meier, Ana 

Cristina Geithener, Ale
jandro de la Madrid, 
Julio Cesar Luna

j 19:15 Te vol învăța să iubești

» g Cu: Danna Garcia, 
Miguel Varoni

20:10 Mama vitregă. Cu:
Victoria Ruffo, Cesar 

Evora, Jaqueline 
Andere, Mauricio Aspe, 
Miguel Angel Biaggio, 

Eduardo Capetillo, Renâ 

Casados, Margarita 
Isabel, Ana Layevska 

2290 De 3X femele Emisiune 
cu Mihaela Tatu. De 3 x 
femeie prezintă tele
spectatorilor cariera 
unor femei de succes 

tiin România, femei 
Independente financiar, 

capabile să la decizii 
importante, femei 
încrezătoare în forțele 

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

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

2330 Culoarea păcatului 
ra Primul episod

03b Răzbunarea

3
3
Ș
S
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790 Dale Iu' Mitică (relu
are)

890 Teleshopping 

830 Cezar și tipar 
990 Atenție, se cântă I 

1090 Arca lui Noe (reluare) 
1030 Poftă bunăl 
1190 Minorități sub trei die- ' 

taturi
1130 Cina minute de cultură 
11:45 Pasiuni
12:40 Farmece (reluare) 
1330 Teleshopping 

1490 Desene animate: Tom-
H my și Oscar 

1430 Rica oceanului 
1590 împreună In Europa 

1690 Zona de conflict 
1630 Cin minute de cultură 

16:45 Jurnal TVR 

1790 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen- i 

tiu I nânla 
18:15 Clnd minute de culturi 
1830 Zestrea românilor - 
1990 Fotbal ta sală: AFC

Bodu - C.I.P. Deva, 
meci din Campionatul
National. Transmisiune i 

directă

2030 Monștrii sad
2190 Neuitatele personale (
2130 Jurnalul TVR. Sport. <

Meteo

2290 Jum ul Euronews pen- < 
-Stal România

22:15 Crimă ta lumea buni ,
Bld ramă, SUA 1989). Cu:

William Baldwin, Sandra !
Bullock, Danny Aiello,
Lara Flynn-Boyle, Joan- 1 

na Kerns. Regia John '
Herzfeld. Acțiunea fil- >
mului, bazați pe un 
fapt real, începe tatr-o 

zi de august 1986, când 
. cadavrul unei tinere de

18 ani este descoperit 
ta Central Park din New 

York

2335 Agenția Episodul 6. Cu: 
gGil Bellows, Rocky Car- < 

roll, David Salomon 
Regia: Michael Nankin 
și Michael Salomon ' 

045 Oala sub presiune 
2:15 Croaziera

790 Teleshopping
730 Capital TV 
7:55 Sport cu Fiorentina 
890 Teleshopping 

830 Sunset Beam
930 Dragoste șl putere 

1090 Kenski Show (reluare) 
10:55 Clip art 
1190 Monica (reluare) 
12:00 Rlmul și televiziunea 

Este un program spe
cializat de cronică, crit
ică și comentariu de 
film, produs într-un for
mat complex, care 
include prezentare, 
avanpremieră, interviuri 
în locații și studio 

1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 

13:50 Teleshopping 

1425 Sunset Beam 
1520 Focus.
1525 Dragoste și putere 
16:15 Fă-fl bagajele! 

17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți ta NATO 

1890 Focus. Sport. Meteo.
Cu: Cristina Țopescu 

1990 Viata la
extrem

2090 Saginio. Cu Sergiu 
Mihalcea

2190 Tradați ta dragoste 
2190 Trăsniți Tn NATO. Sol- 

dații prezentați în pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori- 

ul României apar in 
acest sezon cu totul 
schimbați.

£130 Focus Plus. CuSilvia 
Tlcula

2390 Fenetik Show.
0 emisiune care și-a 

câștigat o puternică 

notorietate într-un timp 
foarte scurt, Fanatik 

Show este un program 

dinamic șl agresiv, axat 
pe culise, scandaluri, 
informații de ultimă oră, 

s știri bombă,

190 Focus plus. Sport.
Meteo, (reluare)

290 Bani la greu 
390 Clubul de 

noapte

890 Casa bântuită (come- 

13 die, SUA, 2003).
930 Dragoste de mamă
H (comedie, SUA 2002). 

Cu: Sigourney 

Weaver, Aaron 
Stanford

10:50 Dave și Locky (come- 
die, Irlanda, 2002). Cu: 
David Kelly

1225 Agenda (comedie, SUA 

f31990). Cu: James 

Belushi, Charles Grudin, 
i Anne De Salvo, Loryn 

Locklin, Stephen Elliott.

13 Regia: Arthur Hiller
14:15 0 nouă viață

(dramă, Anglia, 2004).
15:55 Orient Express (dramă, 

România, 2004) 
i 1890 Casa bântuită (come

le die, SUA 2003)
1930 Pe platourile de fil

mare, Episodul 21

2090 Prince William (dramă, 

13 SUA 2002). Cu: Jordan 
Frieda, Martin Turner, 
Eddie Cooper, James 
Watson, Thom Fell

< 2130 Equilibrium (SF, SUA

> 13 2002).
* 2320 Willard (horror, SUA,
! f3 2003).

I 190 Stand by Me (dramă, 
SUA 1989). Cu: John 
Cusak, River Phoenix

TV SPORT
j 0990 Știrile TV Sport 0930 Box 

profesionist: Legea pumnului 
10:00 Știrile Tv Sport 10:15 
Faceți jocurile 1190 Știrile TV 
Sport 1120 Rugby Total 12:00 
Știrile TV Sport 12:10 Rodeo: 
Eroii Vestului Sălbatic (reluare) 
14:00 Știrile TV Sport 14:10 
Box: Finala Centurii de Aur 

(reluare) 1690 Știrile TV Sport 
1630 Fotbal Spania 1830 Stir- 

, lie TV Sport 1990 Fotbal: FA 

Cup: Manchester United - Arse
nal 2190 Știrile TV Sport 2130 
Fotbal Portugalia: Boavlsta - 

' Benfica. în finala Cupei Portu

galiei la fotbal, programată pe 
29 mai, se vor întâlni Benfica 
Lisabona șl Vitoria Setubal. 
2330 Știrile TV Sport

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

0830-1090 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

HALLMARK

0830 Dramul spre casă (dramă, 
1991) 10.00 Ford - omul și 
mașina lui (dramă, 1987) 1145 

Copacul fermecat (dramă, 
, 2000) 1330 Oamenii mării (fan

tastic, 1999) 15.15 Cutremurul 
(dramă, 2004) 16.45 Ford - 
omul și mașina lui (dramă, 
1987) 1830 Copacul fermecat 
(reluare) 20.15 Dragoste și 
război (dramă, 2001) 22.00 

! Brigada de poliție (s) 23.00 în 

culisele Studiourilor Hallmark: 
Pasiunea lui Ayn Rând (biograf- 

■ ic, 1998) 0045 Hiroshima (doc
umentar, coproducție, 1995).

10.00 Aventuri la pescuit cu Rex 

Hunt 1030 S-a născut o mașină 
11.00 Mașinăriile de război ale 

1 secolului 2112.00 Vânătorii de
mituri 13.00 Superarme ale 

Lumii Antice 16.00 Supravie- l-t 
țuire în condiții extreme, Pre
siune 17.00 Câmpuri de bătălie. 
Destinație: Okinawa (I) 18.00 
Aventuri la pescuit cu Rex Hunt

! 18.30 Pasionat de pescuit, în 

largul coastelor Floridei 19.00 

Curse asurzitoare, Viteză 2090 
Confruntarea fiarelor. Crocodilul 
de apă sărată contra marelui

. rechin 21.00 Drumul spre Berlin 
alături de Al Murray 21.30 

) Vreme de război, Război în 

’ junglă - Bătălia de la Dlen Bien 

i Ph 22.00 Povești medicale uim- 
‘ itoare 23.00 Truma 00.00

Supraomenesc 01.00 Crimi- 
naliștii
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• Condiții pentru asistenți personali. Con
form unei noi hotărâri privind protecția spe
cială a persoanelor cu handicap, asistenții 
personali trebuie să aibă măcar studii medii. 
Condițiile de încadrare, drepturile și 
obligațiile asistentului personal al persoanei 
cu handicap, aprobate prin HG nr. 
427/2001, vor fi modificate. (C.P.)

• Locul doi în Spania. Ministerul Muncii și 
Problemelor Sociale de la Madrid a centra
lizat rezultatele celui mai mare proces de 
legalizare a imigranților. Românii au depus 
peste 118 mii de cereri de legalizare a 
situației în Spania. Mai multe solicitări au 
depus doar imigranții din Ecuador. (C.P.)

Prețuri medii cosmetică
Epilat scurt UOOOO-130000 lei

Epilat lunq 250000 lei

Epilat inghinal 50000 lei

Tratament ten cuperozic 390000 lei

Tratament ten acneic 250000 lei
tratament ten uscat 340000 lei

Tratament curățare ten 280000-350000 lei

Tratament riduri 390000 lei

Vopsit qene 50000 lei

Vopsit sprâncene 50000 lei

;...... /

Miî de italieni au 
avut un week-end 
de coșmar din cauza 
grevei angajaților 
din sectorul trans
portului in comun. 
A fost paralizată 
circulația auto
buzelor, tramvaielor 
și a metroului. Gre
viștii au declanșat 
acțiunea de protest 
ca urmare a deciziei 
guvernului de a 
introduce o lege 
privind modul de 
plată a concediilor 
medicale. Conform 
proiectului, italienii 
care ar fi lipsit de 
la serviciu din 
motive de sănătate 
trei zile nu ar fi 
fost plătiți, iar până 
Ia 20 de zile de con
cediu medical ar fi 
primit doar 50% din 
salariu. (Foto: epa)

de roboți „umani”. Aceștia vor fi folosiți în 
marile centre comerciale pentru a supraveghea 
copiii sau a-i ajuta pe cei cu diverse forme de 
handicap. (Foto: EPA)

Insigna promovează afacerea

Dobânzi la d opozite (populația)
1 fană 6 luni 12 Ijuni

BCR 7% 7.25% O

brB » 7,25% ow

Banca Transilvania 7,5% 8% 9%

CEC 7% 7,5%

Raiffeisen 6% 6.5% - 7%

Volksbank 6% 6% 5,75%

BancPost 7% 7.5% 8%
Carpatica 9,25% 10% 10,25%

■ Acest obiect perso
nalizat este folosit de 
mai toate firmele în 
relațiile cu clienții.
Clara Păs
dara.pas@informmedia.ro

Deva - Din acest motiv înfi
ințarea unui centru de pro
ducere a insignelor poate fi 
considerată o bună oportuni
tate de afaceri. Aceasta pen
tru că prețul unei insigne este 
destul de mic și ca urmare 
cumpărarea chiar și a unui 
număr mare de astfel de 
obiecte poate fi inclusă în 
bugetul de marketing al unei 
firme.

Cine sunt clienții?
Aceasta pentru că insignele 

pot fi folosite în orice mo
ment pentru promovare în ca
drul târgurilor, expozițiilor, 
seminariilor, în relațiile cu 
potențialii clienți.

Miliarde de lei pentru Densuș

daroafe 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/ghiveciul

Panseluțe 10000 lei/firul

Astromelia 20000 lei/firul

Densuș (R.l.) - în această 
vară se preconizează înche
ierea lucrărilor de restaurare 
a bisericii - monument din 
Densuș.

Restaurarea, care a cuprins 
mai multe etape, a costat 
Ministerul Culturii apro
ximativ 4 miliarde de lei, asta 
fără a mai socoti și cele câte
va zeci de mii de dolari do
nate de Ambasada SUA pen
tru refacerea picturii. Pri
marul comunei, Sorin Ștefoni, 
apreciază că „mai este foarte 
puțin de lucru. în acest mo
ment se lucrează la partea din 
exterior - se reface pavajul - 

înainte de deschiderea unui 
centru de producere a insig
nelor trebuie să vă gândiți 
care ar putea fi clienții dvs. 
Important ar fi să luați legă
tura direct cu firmele din lo
calitatea unde veți funcționa 
și cu agențiile de publicitate. 
Acestea sunt foarte impor
tante deoarece ele dețin deja 
un portofoliu de clienți, deloc 
de neglijat.

De ce aveți nevoie
Pentru realizarea unei in

signe ' aveți nevoie de un 
spațiu adecvat, de un calcu
lator, o imprimantă color și 
presa specială. Detalii despre 
cum puteți achiziționa prese
le, subansamblurile sau teh
nologia de realizare a insig
nelor se găsesc pe site-ul 
www.savcom.ro.

Primul pas constă în 
tipărirea pe o coală de hârtie 
a imaginii solicitate de client. 
Acest lucru se va face folo
sind calculatorul și impri

urmând să fie restaurată și 
clopotnița. După ce au fost 
îndepărtate schelele s-a ame
najat un mic părculeț cu 
pietre.

Lucrările de restaurare au 
fost făcute de Societatea „Cas
tram” din Timișoara și au 
constat în refacerea pavajelor, 
montarea unei instalații de 
încălzire, instalații de ilumi
nat”. Tot în acest an mai este 
prevăzută și realizarea unui 
centru de informare care să 
promoveze comuna, a unui 
complex turistic cu un motel 
cu 40 de locuri și a unui 
muzeu memorial.

manta color. Fiecare imagine 
se va decupa ulterior cu un 
cutter special. De aici este 
nevoie de presă. Pentru fie
care insignă se va folosi o 
presă manuală cu ajutorul

Designul insignelor variază în funcție de cerințele clienților

Biserica din Densuș

căreia se vor asambla com
ponentele: două capace trans
parente imul superior și altul 
inferior, o folie de acetofan 
și imaginea decupată pe su
portul de hârtie.

Pensii noi!
București (C.P.) - Cir

ca 80 la sută din cele 1,1 
milioane dosare depuse 
pentru recalcularea pen
siilor au fost deja rezol
vate, a spus ministrul 
muncii Gheorghe Barbu, 
în cea de-a doua etapă de 
recalculare, circa 40 la 
sută din pensii se vor 
mări, ținându-se cont de 
contribuția fiecăruia la 
sistemul public de pensii, 
în prezent, la nivel națio
nal sunt implicate circa 
3.000 de persoane pentru 
recalcularea pensiilor.

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA
LICHIDATOR AL S.C. PRODCARN S.R.L PETROȘANI - ÎN 

FALIMENT ORGANIZEAZĂ UCITAJ1E
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI 

DIN PATRIMONIUL SC PRODCARN S.R.L:
-Abator HAțEG (corp administrativ, cabină poartă și casă 

cântar, club și cantină, abator - corp principal, centrală frig 

și ateliere, abator sanitar, grajd animale și padocuri, filtru sa
nitar, ateliere, centrală termică, bază auto, construcții anexe, 
barăci metalice) la prețul de: 15.855.000.000 lei.

- Abator Petroșani (corp administrativ, cabină poartă, aba
tor, atelier ți remiză auto, ateliere, centrală termică) la prețul 
de: 8.900.000.000 W.

Licitația va avea loc în data de 26 mai 2005, ora 14, la 
sediul lichidatorului din Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, 
cam. 18, et.1, jud. Hunedoara.

în caz de neadjudecare, licitația se va relua în datele de 

30 mai 2005, 02, 06 ți 09 iunie 2005, la aceeași oră.
Informații privind achiziționarea caietului de sarcini ți detalii 

despre bunuri se obțin la sediul lichidatorului sau la tel.: 
0254/231.279 sau 0721/331.854

Persoană de contact: Răzvan Boticiu. (23S89)

CffiTnVALmBE
j zii m J Ji JuiHm : t :............ ...... ...............................................

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 23 mai 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.164 (3,6164) 28.621 (2,8621) 52.606 (5,2606)

1 practicat tio băncile* din 1
Valută euro dolar liră sterlină

C V 'B V B »
BancPost 35.900 (3,590) 36.400 (3,640) 28.350 (2,835) 28.850 (2,885) 52.000 (5,200) 53.000 (5,300)
BRD 35.700 (3,570) 36.600 (3,660) 28.150 (2,815) 29.050 (2,905) 51.630 (5,163) 53.370 (5,337)
Banca Transilv. 35.860 (3,586) 36.360 (3,636) 28.372 (2,8372) 28.872 (2,8872) 52.027 (5,2027) 52.802 (5,2802)
Raiffeisen Bank 35.800 (3,580) 36.500 (3,650) 28.200 (2,820) 29.000 (2,900) 51.900(5,1900) 53.100 (5,3100)

—CursuL valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchanqe 35.800 (3,580) 36.100 (3,610) 28.300 (2,830) 28.550 (2,855) 51.000 (5,100) 53.000 (5,300)
Herdan Exchange 35.850 (3,585) 36.050 (3,605) 28.300 (2,830) 28.550 (2,855)

mailto:dara.pas@informmedia.ro
http://www.savcom.ro
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Adam Raluca Dănilă NonaBulzesc CristinaAur Emese Boartăș Alexandra

Florescu Raluca

Adio, ani de liceu!
Deva (V. R.) - Protagoniștii 

acestei pagini sunt absolvenții 
clasei de arte plastice, cu spe
cialitățile sculptură și textile, de 
la Liceul de Muzică și Arte Plas
tice Deva. Dirigintele clasei, 
Cătălin Dragomir, e la prima se
rie de absolvenți. Tot o premieră 
e și faptul că din acest an lu
crările de la atestat vor decora 
spațiile exterioare (sculpturile) și 
interioare ale liceului. Directorul 
adjunct, Gheorghe Mihuț, speră 
fca astfel să se demonstreze că

școala e un atelier deschis la 
care diverse firme își pot co
manda lucrări care să le înfru
musețeze spațiile.

Tot o noutate e că din acest an 
doar prin promovarea atestatu
lui absolvenților li se recunoaște 
specialitatea, putând fi instruc
tori artistici. Cei de la plastică 
vor fi: desenator, decorator sau 
tehnician sculptor (cei de la 
sculptură) sau tehnician arte de
corative, desenator, pictor deco
rator (textile). Ciucur DanDiriginte Cătălin Dragomir

(Foto: Traian Mânu)O ultimă fotografie de grup pe scările liceului unde s-au inițiat în tainele artei. Kadar LarisaCîrjoi Florin

Joldiș Emanuela Laslo Ioana Lupulescu EmiliaMajer Constanța Milaș Mirabela

Otteanu Emanuel Palko Gabriel Popescu IoanaOnuțu Marius Pauliuc Sergiu

Răcaru luliana Tămaș LauraSav Anamaria Sebestyen llona Simina Andreea-lulia



Doar... la impresia artistică

• Jiul pe val. Jiul a mai bifat un hop în 
cursa pentru promovare, câștigând la scor 
(5-1) partida disputată, sâmbătă', pe teren 
propriu cu Unirea Sânnicolau Mare. Până în 
Divizia A pe mineri îi așteaptă însă încă trei 
meciuri de foc: cu Tricotaje Ineu (deplasare), 
cu Olimpia Satu Mare (acasă) și cu Unirea 
Dej (deplasare). (C.M.)

• Meci greu pentru FC CIP. Vicecampi- , 
oana națională la futsal în sală, FC CIP Deva, 
e obligată să învingă, azi, de la ora 19.00, în 
deplasare pe Energoconstrucția Craiova, pen
tru a mai rămâne în cursa pentru titlu. 
Oltenii constituie însă o echipă solidă care își 
va vinde foarte scump pielea. (C.M.)

• Campioane la minihandbal. Nelu Arde
lean, președintele Asociației Județene de 
Handbal Hunedoara, le-a premiat, sâmbătă, 
pe componentele echipei de minihandbal a 
Clubului Municipal Deva, câștigătoare ale 
Campionatului Județean. Pe larg în Pagina 
Sport de mâine. (C.M.)

■ Cetate a oferit o re
plică bună la Vâlcea, 
dar a fost „trădată" de 
o eroare a arbitrelor.
ClPRIAN MARINUț _____________

cipri an. m arin utg inform media, ro

Deva - Cetate a reușit 
exact atât cât și-a propus în 
dificila partidă din deplasare 
contra Oltchimului Rm. Vâl
cea.

Elevele antrenorului Mar
cel Șerban au pus probleme 
galonatei echipe gazdă, aflată 
în lupta pentru titlu, atingân- 
du-și obiectivul de a-și 
îmbunătăți imaginea, dar nu 
au reușit și să concretizeze 
jocul bun printr-un scor 
favorabil. Motivul? O gravă 
eroare a arbitrelor Stoia -

Florescu (ambele București) a 
decis practic soarta partidei 
în favoarea Oltchimului.

De trei ori egal
Oarecum marcate de renu- 

mele adversarelor, jucătoarele 
de la Cetate au demarat mai 
greoi, astfel că la pauză Olt- 
chimul avea un avantaj de 
trei goluri: 14-11. în repriza

Oltchim (etate 29-25
Ottchim: Trăistaru - 6; Braniște, 
Manea și Răceală - câte 5; Nechi

ta - 4; Dospin - 2; Gâscă și 

Meiroșu - câte 1._________ _

Cetate: Carmen Cartaș -12; De- 
nlsa Filip - 4; Adina Mitrea și Si
mona Maior-Pașca - câte 3; Mă- 

dălina Nica - 2; Alina Șsvar -1.

secundă, devencele au prins 
curaj și au revenit puternic, 
periclitând victoria gazdelor, 
însă jocul s-a rupt în urma 
intervenției arbitrelor. „Echi
pa a jucat mult mai bine 
decât contra Rapidului, fiind 
în unele momente chiar apla
udată de exigentul public vâl- 
cean și de trei ori a reușit să 
egaleze. Meciul s-a rupt însă 
în minutul 48, când la un gol 
diferență în favoarea Oltchi
mului, arbitrele au eliminat 
ușor două jucătoare de la noi 
și adversarele au marcat de 
trei ori consecutiv, desprin- 
zându-se la patru puncte”, 
preciza Marcel Șerban, antre
norul devencelor. Cetate joa
că, miercuri, acasă, cu HC 
Selmont Baia Mare cu speran
ța de a învinge și de a urca 
pe locul opt al clasamentului.

isoigneiera. Carmen 
Cartaș a fost și la Rm. 
Vâlcea principala marca
toare a echipei Cetate. Cu 
cele 12 puncte reușite, 
Cartaș a acumulat 194 de 
goluri marcate în acest 
sezon și ocupă locul IV în 
topul golgheterelor Ligii 
Naționale. (Foto: Traian Mânu)

eroul meciului

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 24-a: H Timișoara - 
U. Jolidon 30-35; Oltchim Rm. Vâlcea - Cetate Deva 29- 

25; Rapid CFR - Tomis Constanța 31-27; HCM Roman - 
HCF Piatra Neamț 26-20; Selmont Baia Mate - Rulmentul 

Brașov 25-26; U. Remin - Astral Poșta Câlnău 35-33. 

Clasamentul

CFR; Tomis Constanța - Oltchim Rm. Vâlcea; Cetate Deva 

- Selmont Baia Mare; Rulmentul Brașov - U. Jolidon Cluj, 
în meci în devans HCM Roman - U.Timișoara 26-19.

1. Silcotub Zalău 23 19 5 3 732 557 39

2. Rapid CFR București 24 18 3 3 763-650 39

3. Oltchim Rm Vâlcea 24 17 5 2 687- 591 39

4. Rulmentul Brașov 24 15 3 6 670- 560 33

5. Tomis Constanța 24 16 1 1 681-608 33
6. Astral Poșta Câlnău 24 13 2 9 786- ®80 28

7. Oțelul Galați 23 9 4 10 546- 539 22

8. HCM Roman 25 9 1 15 WS- 641 19

9. Cetate Deva 24 8 3 13 575- 603 19

10. Selmont Baia Mare 24 8 3 13 629- ®2 19

11. U. Jolldon Cluj 24 7 2 15 608- 658 16

12. HCF Piatra Neamț 24 6 3 15 622- 661 15

13. LI. Remin Deva 24 6 2 16 594- 668 14
14. Univ Timișoara 25 0 1 24 552- B63 1

Etapa a 25-a, miercuri, 25 mai: Piatra Ne «nț - S Ico-

tub Zalău; Oțelul - U. Remir ; Astrai >oșta Câlnău - R<apid

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 27-a, sâmbătă, 21 mai, 
ora 11.00: Armătura Zalău - Liberty Salonta 0-2; Oașul 
Negrești - FC Oradea 2-3; UTA Arad - ACU Arad 1-1; Jiul 

Petroșani - Unirea Sânnicolau Mare 5-1; C.S. Deva - Tri

cotaje Ineu 3-1; Gaz Metan Mediaș - Olimpia Satu Mare 

2-0; U. Cluj - Unirea Dej 1-0; ISC Turzii - stă.
Clasamentul
1. Jiul Petroșani 25 17 5 3 54-18 56

2. Gaz Metan 25 17 5 3 43-18 56

3. FC Bihor 26 15 6 5 42-20 51

4. Olimpia S.M. 25 13 4 8 32-20 43

5. Liberty Salonta 26 10 9 7 34-31 39

6. U. Cluj 25 11 4 10 38-30 37

7. Armătura Zalău 25 8 11 6 37-26 35

8. ISC Turzii 25 9 7 9 25-33 34

9. CS Deva ... 25 8 6 11 28-33 30

10. UTA Arad 25 8 6 11 26-31 30

11. Tricotaje Ineu 25 8 5 12 34-49 29
12. U. Sînnicolau 25 7 7 11 23-33 28

13. Unirea Dej 25 6 4 15 22-41 22

14. Oașul Negrești 24 6 1 18 18-48 T9

15. ACU Arad 26 1 10 15 14-40 13

■ Devenii au obținut 
victoria destul de greu, 
pe mâna lui Pepenar, 
care a dat trei goluri.

Valentin Neagu
val»ntin.ncagu.#infonnvnedia.ro

Deva - Meciul de sâmbătă 
al devenilor nu a fost prea 
ușor, deși scorul final este net 
în favoarea lof. Mai ales în 
prima repriză, când oaspeții 
s-au așezat mai bine în teren 
și au pus destul de des in 
pericol poarta gazdelor. Pri
ma ocazie a devenilor a fost
ratată de Ștefan în minutul 
15, după ce oaspeții au avut 
momente bune în joc.

încet, încet fotbaliștii de la 
CS pun stăpânire pe joe, dar 
cei care vor înscrie sunt 
oaspeții. Pe un contraatac al 
celor de la Ineu, Negrită 
înscrie în minutul 22.

Urmează o perioadă de 
dominare sterilă a gazdelor, 
dar golul egalizator avea să 
vină în minutul 44, când

Mihai Leu
■ Pilotul hunedorean 
n-a reușit să ajungă la
finiș, din cauza unor 
pene de cauciuc.

Deva (C.M.) - Sfințirea 
mașinii Mitsubishi Lancer 
Evo 8 înaintea etapei a doua 
a Campionatului Național de

Pepenar înscrie pentru a 
doua oară.

Se pare că pauza a fost de 
bun augur pentru deveni. 
Jucătorii lui Romulus Gabor 
au jucat mai direct și mai 
limpezi în atac.

Pe acest fond, Pepenar mai 
reușește să înscrie două 
goluri. Unul în minutul 48, • 
iar cel de-al treilea în minu
tul 56. Meciul se încheie în 
nota de dominare a gazdelor.

C8 Dava - Tricot»)» Iom • • I (I • 1), i

„Stadion* Cetate; Spectatorl;.aprQximatrv 200___________________________________
0 -5 (22) Nefrita înscrie ta urma unui contraatac al oaspeților; 1 - 1 (44) 

Pepenar egalează după mai înalte ratări ale devenilor șl ale celor de ta Ineu; 

2- 1 (48) același Pepenar, Sqpl ce devenii s-au qaat mai bine ta teren; 3 

-1 (56) Pepenar înscrie și face unul dintre cele mai bune meciuri ia Deva;

CS Dea: Rahoveanu, Ceaușu, Bumbac, Negrilă, BeHeanu, Ambruș, Ștefan
(59 Ignag, Tănase, Vâlâșutean, Velea, Pepenar QMfiac - 78 ). Antrenor -

- Romulus Gabor. _________________________ - ■ ■■ . .
Arbitri: Cornel Tăcuță (Timiș&a) centru, ban llleș (Brașov) și Mircea Albu

a abandonat
Raliuri nu l-a ferit pe pilotul 
hunedorean, Mihai Leu, de 
„blestemul abandonurilor”. 
După ce a abandonat în cur
sa inaugurală de la Brașov, 
din cauza unei manevre gre
șite, în Raliul Siromex, des
fășurat la finalul săptămânii 
la Baia Mare, fostul pugilist a 
fost trădat de mașină. „Antre

Mihai Leu a avut pană de cauciuc cu noua sa mașină

namentele desfășurate în cur
sul săptămânii trecute au fost 
utile și cunoscând mai bine 
mașina n-au mai apărut 
greșeli de pilotaj, astfel că am 
mers destul de bine în 
primele patru probe. Din 
păcate, în a cincea probă, 
gropile din asfalt *ne-au 
provocat două pene și am fost 
obligați să abandonăm”, pre
ciza Mihai Leu.

Cursa, câștigată de Bogdan 
Marișca, a fost marcată de in
cidente. Un cameraman ama
tor a fost izbit în plin de o 
mașină, iar unii spectatori in
conștienți s-au „distrat” prin 
legarea unui cablu de-a 
curmezișul drumului care a 
crăpat parbrizul echipajului 
din fruntea cursei.

învins în finală
Deva (C.M.) - Pugilis- 

tul Florin Poczo (ctg. 48 
kg), cu dublă legitimare 
la Constructorul Hune
doara și Dinamo, a fost 
învins în finala com
petiției „Centura de aur”, 
de ucraineanul Vitali 
Volcov. „A boxat cu reți
nere, pentru că în semifi
nala câștigată în fața u- 
nui sud-coreean s-a acci
dentat la mâna stângă și 
i-a fost teamă să nu și-o 
rupă. Astfel că a pierdut. 
primele două runde și a 
atacat doar in ultima, dar 
n-a reușit să recupereze”, 
preciza Ilie Captari, an
trenorul boxerului.

45% Reducere
Economisește cu abonamentul5

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonamefit anual

GUM 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. 
Vei fi contactat în cel mult 5 iile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
ma^ comPlet supliment 

UL1 de televiziune.

Abonamente

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
Dână sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

S9.000 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)
599.000 lei (59,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi)

Numele

Prenumele

Localitatea

Telefon (opțional)

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

infonnvnedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
• decanundate, balcon închis, modem 
amenajat, zona Liliacului, Deva. Preț 1,05 
miliarde lei, negociabil. Tel. 07457039628.
• decomandate, Micro 15, Deva, etaj 6 din 10, 
stare bună lift tunctionaL Preț 380 mă lei, nego- 
ciabiL Tel 231284 0745/582117.
• «tacamandMfe rapartftwro, gaz contorizat 
gresie, faianță bcLDecebai, etaj 6, lângă 
farmacie. Preț13 mid lei, negociatul. TeL 21741.L
• etaj 1, Deva, W.Bejan. Tel. 648908.
• la drodt contorizări, 2 focuri gaz, interfon, 
etaj inte< iTi«fiaf,zon entrai lâiuet,faianță 
balcon, preț 900 milioane lei. TeL 0745/202164
• muNpta tartamtttțN. zona Gojdu Deva, preț 
830 milioane lei, negociabil sau schimb cu 
apartament în Zalău. TeL 0745/079659.
• lagent, decomandate, 5T=54 mp, 2 balcoane, 
etaj 1 din 4, cental, Dew. Preț 1,150 miliarde lei, 
negociabil. Tel. 0745/888619,'

termica i Oresie,
instalații b
720 mii. lei, negociabil. Tel. 0722/972981.

Cumpăr ap.2 camere (04)

• ta Deva, exclus Dacia și Micro 15. tel. 215617, 
0740/892841(16-20).

Vând ap. 3 camere (05)

• bloc d* cărămidă parchet, contorizări, Gojdu, 
MMogto^M. Al/5, et 3. Preț: 720 mii. lei. Tel.

• decomandate, M mp, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, zona Dorobanți, preț 1,17 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0745/079659,234415 Exclus inter
mediari.

Vând ap. 4 camere (07)

• mm DorabanțL living, 3 dormitoare, 2 băi, 
centrală termică geamuri termopan, uși schim
bate, interfon, ST*100 mp, mansardă Tel. 
0722/585819.
• mm Lkto, ST=100 mp, 3 balcoane, 2 băi, 
centrală termică contonzâri, totul occidental. 
Preț: ■ euro, negociabil. Tel. 0722/564004.

Vând case, vile (13)

• 3 camera, bucătărie, cămară hol central, apă 
trasă în curte, curent trifazic, 4 focuri gaz, preț 
1350 mid. lei, negociabil, Deva, Călugăreni, nr. 
131. Tel. 223176,0727/439632.
• casădhMMkai, pretabllăși pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva, tel. 0726/972966.

Cumpâr case, vile (14)

• cunpir casă în Deva, 3-4 camere, zonă 
liniștită. Deva. Ofer preț bun. Tel. 0745/888619.

Vând case de vacanță (15)
• construcție 2N2, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case ia țară (17)

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

Vând garsoniere (19)

• confort 1, decomandate, peste 35 mp, bu
cătărie, baie, balcon închis, ocupabilă imediat, 
zona Artima. Tel. 227542 seara.
• ta Dada, parter, parchet laminat, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
ocupabilă imediat Preț: 550 mii. lei. Tel. 220579.
• urgent pa Al. Crinilor, ST=32 mp, contorizări, 
baie cu geam, balcon închis, preț bun. Tel. 
0727/066092.
• vând garsonieră în cartier Dada, bl. 4, etaj 1, 
apă și gaz contorizate, bine întreținută Tel. 
230592,0723/807419. Nu sunt agent imobiliar.
• vând ugent garsonieră zonă centrală Deva, 
renovată contorizări, cu mobilă de bucătărie. 
Preț 620 mii. lei, negodabil. Tel. 215212.

Vând terenuri (21)

• Hraylan, cu pomi fructiferi, 87 ari, lângă 
Primăria General Berthelot la 5 km de Hațeg, 
împrejmuit se poate parcela, bun pentru agre
ment Tel. 770687.

Cumpăr terenuri (22)

• teren agricol plan, ofer 500-600 euro/ha. Nu 
sunt agent Tel. 0722/161644,225640.

Vând spații comerciale (25)

• ofer spra vânzare sau închiriez spațiu comer
cial amenajat ca bar, 120 mp, Deva, Magazin 
Romarta, intrarea prin spate. Tel. 0745/185363, 
0742/041146.

Imobile chirii (29)

• caut irgent chirie, ofer 50 euro, cu plata 
înainte pe 3 luni. Tel. 0720/743834.

• concesionez (fr nez)teren,înDeva,cu 
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. 
0745/698105.
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• tachfriem local noud Jimenați; publică cu 
formație, pentru mese festive, 30 • 50 locuri, la 
prețul de 4.000.000 lei/zi. Rezervări 211856, 
0722/341054.
• todwiez ta Hațeg spațiu comercial ultracen
tral, 75 mp, 2 vitrine, Iqc de parcare, intersecție 
drumuri naționale. M 770735, 770367, 
0722/876141.
• se caută colegă de apartament, cameră 
separată complet mobilată apartament situat 
în zonă ultracentrală cablu TV, telefon. Preț: U 
mit lei. Tel. 0721/985256.

a.f. 1995 și 1996, vopsea 
originală nepregătite de vânzare, prețuri intre 
35-45 mii. lei, și Dacia 1300, a.f. 1973. ținută în 
garaj, totul original -15 mii. lei. Tel. 0723/673773
• vând Dada 1310-L, af. 1996, motor 1.400 cmc, 
cutie viteze 5 trepte, 27.000 km parcurși, parcată 
numai în gara tar eprosabilă unic propri
etar, preț negociabil Tel. 227722.
• vând Dada 1400 injecție, preț negociabil. Tel. 
0721/632946,230913, după ora 20
• vând Dada papuc izotermă omologată af 
2001, preț 2900 euro, 100.000 km, stare bună Tel. 
072WI8MO, 219167.
• vând Dada Super Nova Confort, AF 112001, 
argintiu, motor, cutie Renault Clio, 24000 km, 
preț 3800 euro. Tel. 0724/315252 sau 0726/224003

• vând cMMte Mercedes Cobra cu motor 
deferă preț negociabil. Tel. 0721/068160.
• vând Fort 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 MaVz, af 2004, noiembrie, 16.000 km, alb 
casablanca, garanție, preț 4600 euro, negociabil. 
Tel. 0722/581860,219167.

Camioane, remorci (39)

• vând remorcă monoax pentru tractor 45 CP șl 
tractor ■ necesită reparație. Preț negociabil. Tel. 
683091.
• vând remorcă pe două roți, pentru autoturism. 
Tel. 219491.
• vând ratată auto, completă preț 1000 euro. 
Tel. 0722/503001.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• Vând abridit, arc spate, IMS, trombă 
■diferențială Tel. 611439.
• vând maștoă de surfilat nouă (Triploc) și piese 
de schimb - motor electric pedală graffer, cuțite. 
Tel. 217543.
• vând urgent prăsitoare porumb pe 7 rânduri, 
preț 30.000.000 lei, negociabil. Tel. 0745/300829.

Piese, accesorii (42)

• vând dfertte piese noi, originale de Lada - bloc 
motor, vibrochen, segmenți, pistoane etc. Tel. 
770687.
• vând punte spate, lunetă și cutie viteză 4 
trepte Dacia 1300. Tel. 260412.

Garaje (43)

• vând garaj proprietate, pe Str. Cernei, în Deva 
Preț: 6.000 euro, negociabil. Tel. 0744/603851.

Chirii (45)

• închiriez garaj zidit pe Str.Cemei,în DevaTel. 
0744/603581.

Mobilier și interioare (47)

• 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.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• Societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 6,5 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.

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

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând ■ cumpăr orice tip de telefon mobil, even
tual schimb-Relații la 0723/967808.

Imorăcăminte, 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.
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• vând uși nouă, furnir stejar, 75 x 200 cm, 
import Germania, deschidere pe dreapta, și 
geam termopan maro, second hand, Germania, 
lățimea 88 cm, înălțimea 125 cm, cu feronerie. 
Prețuri atractive și negociabile. Deva, tel. 235320, 
0745/096675,218308 (seara).

Electrocasnice (56)
• vând congelator cu 5 sertare. Preț: 2,5 mii. lei. 
Tel. 229212.
• vând frigider Zanussi cu congelator, autode- 
congelare, dimensiuni 60 x 55 x 85, vechime 3 ani, 
fără reparație, funcționare și aspect foarte bune. 
Preț negociabil. Tel. 0723/950296.
• vând mașină de spălat Albalux 9 și cazan de 
încălzit apă pe lemne sau gaz. Tel. 219491.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 2 vaci. Banpotoc nr. 43, Familia Viaic 
Octavian.
• vând 30 familii de albine. Tel. 0745/993158 de 
luni până vineri, orele 6-22.
• vând lămâi 15 ani, cu lămâi pe el. Preț nego
ciabil. Tel. 217543.

instrumente muzicale (60)

• vând vocodar, vocalist,Digitech", ideal pentru 
soliști vocali și studiouri de înregistrare, pianină 
„Lipatti”, sequencer „Korg” (memorie muzicală). 
Deva, tel. 0722/629058.

Altele (61)

• ofer spațiu de publicitate, zonă ultracentrală 
Tel. 0721/9K256.

• vând coparttaâ, cântar, vitrină verticală 
maștoă măctoat cafea, raft cu 5 comparti
mente șl casă de marcat Rotați taL 
0726/101058,0743/204741.

• ofertai la cele mai avantajoase prețuri siropuri 
superconcentrate -12 sortimente ■ pentru doza
toare TEC ■ o doză pentru 19 litri, din care se 
obțin 570 pahare de suc. Câștig de peste 400%! 
Deva tel. 235320,0745/096675.

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

• oferim la prețuri minime 8 sortimente de 
sucuri Florida de calitate superioară 
îmbuteliate la sticle PET de 2 litri (sifonate) și 3 
litri (nesifonate). Deva tel. 235320,0745/096675.
• vâr mașină de cusut Ileana stare bună de 
funcționare', preț negociabil. Tel. 217413.

Matrimoniale (69)

• Intelectual singur, 49/185/70, caut jumătatea 
mea suplă Nu răspund la bip-uri. Deva tel. 
0722/629058.
■ sărac Itaandar și bogat la suflet, pierdut 
jumătate de inimă Dacă ai găsit-o, ofer recom
pensă cealaltă jumătate, zodia Pești, 32 de ani. 
Rog seriozitate. Aviz profitoarelor. Tel. 
0720/743834
• tânăr 31/190/85, 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.
• tânăr, fără obligații, cu situație, 27/1,80/75, 
doresc cunoștință cu tânără 19-26 ani pentru 

•prietenie. Răspund la SMS, rog seriozitate 
(Marcel). Tel. 0724/659588.

Solicitări servicii (71)

• caut fântânar pentru forarea unui puț de apă 
Tel. 0723/288282.
• caut specialist pentru întocmirea unor 
proiecte de reabilitare și reamenajare a unor 
construcții vechi. Deva, tel. 0745/096675,218308, 
seara.

Prestări servicii (72)

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

• farmacfle Sensiblu Deva, Piața VictorieL 
nr. ă program non - stop și Senwta Hune
doara, haul Corvin, program zMc 8 - 22,

• Instructor auto autorizat predau ore de 
conducere auto (școală de șoferi) în vederea 
obținerii permisului de conducere categoria B. 
Ofer seriozitate și competență Tel. 0723/394425.

• înființăm in numai 10 zile societăți co
merciale, asigurând toate serviciile (statut, 
procură caziere, depunere-ridicaie acte, 
ștampilă). TeL 0788/189103.

ANGAJEAZĂ

•Barman
•Ospătar 
•Bucătar
CONDIfil: ■ vârsta maximă 
30 de ani; - spirit de inițiativă; 
- tonă comunicare.
Pentru relații și informații 
suplimentare, la telefonul: 
0788/356.486.

• Societate comerdală execută toate 
tipurile de construcții și instalații. Relații la 
tel. 0741/196562.

• 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.

Solicitări loc. de muncă (73)
• absolvent studl superioare, specialitatea 
management în sisteme de producție, caut loc 
de muncă Vechime 2 ani, engleză și franceză ■ 
mediu, operare PC, stagiu militar satisfăcut Tel. 
0723/950296.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez vânzătoerocniușcABC șl șofer pentru 
taxi-Deva. Tel. 0740/273734
• Companie româno-germană vă oferă șansa 
unei cariere cu câștiguri financiare deosebite. 
Aveți o ocazie excelentă de Job suplimentar în 
timpul dumneavoastră liber. Tel. 0746/054005.
• societate comercială angajează Instalatori 
instalații sanitare, diverse. Tel. 0740/017418, 
orele 17-20.

• societate comercială angajează munci
tori în construcții (zidari, zugravi, dulgheri). 
Relații la tel. 0741/196562.

• SC Dariam Instal SRL Deva angajează 
personal pentru magazin de Instalații șl 
amenajări interioara. CV-urite m depun ta 
clădirea '- ta, etajul 3, camera 312. 
ReiațSsupămentarelateL02S42203U.

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

cenți/minut 
cu orice număr 
din România*

Bani înapoi pe telefon***

2u de minute naționale gratuite, 
lunar, pe viața**** 50 SMS gratuite 1OO MMS gratuite
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Str. Louis Pasteur nr. 1, Tel: 0359.427.370, e-mail: client@cg-gc.ro

www.cg-gc.ro 0722,55.77.99 www.gsm4all.ro

Preturile nuocfipn IVÂ, telelosns in limita stogului disponibil Ofertă peni?o abunsmentel® gicheiaîe pină la 31 mai.
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co domfeifei înir-tifiul dintre județele- Alba. Arad. Argeș, Bacău. Bînor. Sistata Năsăud. Botoșani. Brașos, Caraș Severin. Cluj. Covasna. Dolj, Galați, 
Harghitg, lași, Maraftlureș, Mureș, Neamț, Săiu Săiai, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vas>ui» Vâlcea,

Decese (75)

Cu adâncă durere în suflet familia Helga și Horea Tisu 
anunță încetarea din viață a celei care a fost mamă și 
bunică,

TISU SĂRUȚA
înmormântarea va avea loc luni, 23 mai, ora 14, la Brad, 
Mesteacăn

Cu durere în suflet profesorii, colegii și prietenii sunt 
alături de Laurențiu Macovei în aceste grele momente 
pricinuite de trecerea în neființă a tatălui.

Cu tristețe în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celui 
care a fost un bun soț, tată și bunic, tehnician

TRIFANIOAN
din Țebea. Nu te vom uita niciodată.

Familia îndoliată

Ne despărțim cu mare durere de dragul nostru cumnat și 
unchi, tehnician

TRIFANIOAN
din Țebea.

Familia Jurca loan din Rovina

Regretăm trecerea în neființă a nașului nostru, 

TRIFANIOAN
din Țebea.

Familia Învățător Leac
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SC Inform Media, parte a unei corporații interna
ționale mass-media care deține poziția de lider 
în publicarea de ziare și servicii Internet în ves
tul Austriei, în nord-estul Ungariei, cât și în 
județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara 
și Satu Mare

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea 
echipei

Consilier marketing
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• Limba engleză la nivel conversațional
• Caracter deschis, comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil
• Disponibilitate pentru călătorii în țară și 

străinătate
• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, 

MS Office
• Permis de conducere categoria B

Oferim:
• Atmosferă de lucru deschisă alături de un 

colectiv tânăr
• Un loc de muncă modern și sigur
• Posibilitate de training și perspective de 

avansare

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

4
SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie 
nr. 37 A, persoană de contact Loredana Ghejan, 
E-mail: loredana.ghejan@informmedia.ro, tele
foane 0254/211275, int. 8806 sau 
0726/275877.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

tosh: QuarkXPress, Adobe Photoshop
• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și scrisoare 
de intenție |a:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații; 0724-22-4)3-65.
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îti face somnul ȘAH AAAT.nui
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... intra In rețea ... http://klssdeva.tk ...
... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 
apoi ascult-o in DEVA pe 89.3 FM

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

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

• Trimite-ne talonul cu prețul licitat 
de tine (nu se trimit bani) într-un plic, 
până în 27 mai (data poștei) pe adresa 
O.P.l, C.P3 sau adu plicul la redacție, 
Str.22 Decembrie, nr.37A, 330166 Deva, 
până cel târziu în 31 mai.
• Anunțarea câștigătorului licitației 
va avea loc în data de 1 iunie, într- 
un cadru special, anunțat ulterior pe 
parcursul acestei campanii! Va fi 
declarată câștigătoarea licitației per
soana care oferă cea mai mică sumă 
pentru calculatorul CL, iar oferta sa 
este unică!

Informații se pot obține la tel. 0254 - 
211 275 (int. 8806).

j

HIT MUSIC STATION 
DEVA - 89,3 FM

Talon pentru licitație - 23 mai 2005
Nume____________________ Prenume_______
Adresă__________________________________
Telefon_________________ Preț licitat_______

HNINAL i

CONCURS

descoperă
s-a deschis magazinul tău

Orange

Piața Victoriei nr. 8

La magazinul Orange 
cumperi produsele noastre, 

obții consultanță în legătură cu abonamentul ales, 
asiști la demonstrații ale noilor servicii 

și ai service pentru telefonul tău.

Informații legate de oferta magazinelor la numărul 733, 
gratuit de la telefonul tău Orange sau la 021 203 77 33

mailto:loredana.ghejan@informmedia.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
http://klssdeva.tk
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cenwă cMt suprafață mare, perchet posi
bilitate cabină dus, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)

• carosrt cânta, 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)
• mm L Maniu, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet Preț 650 mii. lei, negociabil. Relații latei. 
219*70. (Ag. Imob. Multiprima)
• ana Dada, 25 mp, ocupabilă imediat. Preț *80 
mii. lei, negociabil. Relații la tel. 219*70. (Ag. 
knob. Multiprima)
• ta, mm Mărăstiul Nou, gresie, faianță, 
balcon închis, preț 670 mii. lei. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
• inaM, mm Gojdu, etaj bun, dec, par
chet gresie, faianță, apometre, preț 19.000 euro. 
TeL 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• bd. Dectba* et intermediar, repartitoare, 
apometre, gaz contorizat, balcon. Preț 850 mil. 
lei. Te*. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 1, dec, contorizări, balcon Închis, 
gresie+faianță' Preț 20000 euro. Tel. 221712, 
072*7305661. (Garant Consulting)
• AlCriauU, etaj 3, contorizări, balcon. Preț *50 
mii. lei. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• confort L dec, bucătărie, baie, balcon închis, 
bd. Decebal, ocupabilă imediat Tel. 0741/154401. 
(Garant Consulting).
• confort t, dec, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj 7/9, ocupabilă Imediat bd. 
Decebal Tel. 07*1/154*01,2275*2, seara. (Garant 
Consulting).
o Doctbal etaj intermediar, contorizări, balcon 
închis. Preț negociabil. Tel. 22*296,0788/361782, 
(Garant Consulting)
• senddec, balcon, apometre, etaj intermediar, 
Gojdu, preț 700 mii. lei, negociabil. Tel. 
0743/54965* (Garant Consulting)
• dac, paieta laminat gresie, faianță, 
contorizări, termopan, balcon, ușă lemn masiv, 
etaj intermediar, Dorobanți, preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)
• dec, parchet gresie, faianță, balcon Închis, 
contorizări, etaj intermediar, Gojdu. Preț 20000 
euro, negociabil. Tel. 0743/549654. (Garant 
Consulting)
• mm 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)
• mm 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 mii. lei negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• mm Zamtascu, dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat, preț 650 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona UL Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• mm Dada, bloc cărămidă, et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărita dec, mobilată, balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Mărita 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 Măiăști, 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)
• zom Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet, 
dea 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-dd 22 Decembrie, dea, 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimason)
• zom 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)
• zom Dada, et 3, mobilată contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)
• mm Eminescu, dea, etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată gresie, faianță 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• ta gresie, faianță zona Dacia, preț 450 mii., 
neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)

BANgATRANSIgANIA
Sediul central: Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8
Tel.: 0264/407 150, fax:0264 / 407 179
www.bancatransilvania.ro

BANCA TRANSILVANIA 
caută personal pentru Sucursala Deva : 

CONSILIER IMM
CINE SUNTEM NOI:
■ Piesa centrală a GRUPULUI FINANCIAR BT
■ Management internațional
■ 15% BERD - acționariat
■ Premiat al revistei EUROMONEY - .Cea mai inova
toare bancă în România- 2004
■ Emitent transparent la Bursa de Valori București
■ O nouă imagine
■ 146 de unități în toată țara
■ calitate și excelență bancară
■ servicii și produse dedicate persoanelor fizice și 

juridice
■ peste 380 de bănci corespondente în întreaga 
lume
■ flexibilitate
■ concept puternic de -client service >

CERINȚE GENERALE:
• studii superioare economice
• experiență în vânzări
• orientare către clienți și către obținerea rezultatelor
• capacitate de analiză și sinteză
• responsabilitate crescută
• abilități excelente de comunicare
• spirit de echipă, dinamic, bine organizat
• rezistență la stres și efort prelungit
• cunoștințe de operare PC (Word, Excel)
• limba engleză constituie un avantaj
• permis de conducere valabil
RESPONSABILITĂȚI:
> Vânzarea produselor băncii către dienții IMM
> pezvoltarea și menținerea relațiilor de afaceri cu clienții IMM ai sucur
salei

OFERIM:
■ Integrarea într-o echipă de profesioniști
■ Mediu dinamic și competitiv
■ Oportunități de dezvoltare a carierei
■ Salariu motivant

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul șl o scrisoare de intenție până la data de 30.05.2005 la adresa: 
hr@bancatransiNanla.ro

Vor fi contactați doar acei candidați ale căror evuri au fost considerate corespunzătoare postului vacant. (23611)

• neameMjată mm Dada, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)
• dacomandută suprafață foarte mare, gresie, 
faianță geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată 22 Decembrie, etaj Interme
diar, preț 870 mil. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/06201* (Casa Grande)
• hal, bata 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)
• ummM 2 camere, gresie, faianță contori
zări, superamenalată zona Dacia. Preț 570 mil. 
lei negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• tentat, bakta bucătărie, cameră bale, 
gresie, faianță parchet, zona Dada. Preț 415 mii. 
negociabil, lei. 235019. (Casa de Vis)
• mm Kagăbtaami, etaj 2, amenajări Inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
Imediat, preț 670 mil. lei, negodabil. Tel, 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).
• zom Prograsu* et 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă 
imediat Preț negociabil. Tel. 211587, 
0723/560160. (Ag, Evrika)
• etaj * balcon închis, gresie, faianță 
contorizări, parchet vedere la strada. Calea 
Zarandulul. Preț 580 mii. neg. Tel. 0724-169303, 
07*1-120722. (Casa Betanla)
• etaj ă contorizări, balcon, bine întreținută. 
Aleea Crișul ui. Preț 465 mil ROL/46300 RON. Tel. 
0741-08*668,0720-370753. (Casa Betanla)
• ukroantraiă balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele 
complexului Romartaîn bloc cu 4 etale. Decebal. 
Preț 780 mil. ROL/78000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688,0720-370751 (Casa Betanla)
• ataj 3, decomandată balcon închis, 
contorizări, bine întreținută. Eminescu. Preț 490 
mil. ROL/49.000 RON. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303 (Casa Betanla)
• decomandată *2 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie șl faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz șl boiler, 
ușă Intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/82662* (Temporis)
• contorizări, parchet gresie, faianță ocupabilă 
Imediat zona Dacia, preț 460 mil. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zom Eminescu, etaj Intermediar, gresie sl 
faianță noi, lavabil, parchet balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
imob. Ella)
• Micro 1 Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, Instalații sanitare noi, preț 340 mil. lei, 
negodabil. Tel. 747798,07*2/872106,0742/902*88,  
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabll, bine întreținută preț 395 mil. Iei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488 
(TlnaTerra Mia Hunedoara)
• zom Union, et. * convector + boiler, preț 360 
mil. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zom parc Gambrinus, amenajată convector 
+ boiler, preț 360 mil. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zom Ftacăn, et 9, convector+boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,6740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• ta parchet CT, balcon închis, zona Micro 5, 
Hunedoara, preț 360 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zom Centrul Civic, ideală pentru privatizare, 
ultracentral, preț 28000 euro, negodabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• etaj2,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)
• fa 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)
• zom împăiatul Traian, balcon, contorizări, 
gresie, faianță preț 880 mii. lei, tel. 0722/56400* 
(Prima-lnvest)
• urgent dec, zona Bălcescu, contorizări, et 2, 
balcon, gresie, faianță preț 980 mii. lei, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• semldecomandate, parchet contorizări, 
gresie, faianță zona lllpia, preț 880 mii. lei, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zom bd. I. Maniu, decomandate, balcon 
închis, et. intermediar, parchet 55 mp, 
contorizări, preț 1,1 mid. lei, preț negociabil, tel. 
0726/710093. (Prima-lnvest)
• contorizări, balcon închis, et 1, zonă liniștită 
ocupabil imediat, preț 700 mii. lei, tel. 
0722/055313. (Prima-lnvest)
• zom Bălcescu, circuit balcon închis, CT, 
gresie, faianță et. 2,60 mp, preț 1 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• sentac, contorizări, balcon închis, et 4, zona 
Gojdu, parchet preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-Invest)

• zom lăkeoc* et Intermediar, 54 mp, centrală 
termică preț 800 mil. lei, negodabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zom Bătoascu, semidecomandat*, balcon 
închis, centrală termică gresie, faianță parchet 
Preț 830 mii. lei, negociabil, Tel. 219470. (Ag. 
Imob. Multiprima)

• zonă centrală semidecomandat*, gresie, 
faianță parchet contorizări totale, bloc 
acoperit Preț 890 mil. lei, negodabil. Tel. 219470. 
(Ag. Imob. Multiprima)
• zom Crace* Roșie (Gojdu), dea, ocupabil 
imediat et * stare bună preț 800 mil. lei, nego
ciabil, tel.0745/159571 (Mimason)
• brthd N. Bălcescu, dea, 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia * diferență 820 mil. lei, 
negodabil, tel. 0745/6*0725. (Mimason)
• ta amenajat CT, aer condiționat termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1530 
mid. Tel, tel. 0745/253*13,206001 (Mimason)

• hă ă str. Caraglale, dea, et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zom AL Armatei, superamenalat complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! fa mil. lei, neg. Tel. 235208 0721/985258 

(Rocan 3000)
• zom Dada, bloc cărămidă contorizări,

Khet gresie, faianță apartament foarte 
Jit, preț 585 mil., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă centrală1 împăratul Tralan, parchet, 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208 0721/74451* (Rocan 3000).
• ocazia, zom piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil Imediat preț 28000 
euro, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
• zom Mfcro 15, etaj Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
• zom N. Bălcescu, efa| Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mil. 
lei, neg. Tel. 235208 0721/985256 (Rocan 3000)
• zonă centrală l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208 0724/620358 (Rocan 30M)
• zom Dorobanți, etaj 3, decomandate, 
contorizări, bucătărie mărită gresie, faianță 
Preț 27500 euro. Tel. 22426* 07KO61782. (Garant 
Consulting)
• zom Ulicuhi* etaj 3, fără îmbunătățiri, 
contorizări, balcon. Preț 1,1 mid. lei. Tel. 22426* 
0788/361782, (Garant Consulting)
• Gojdu, decomandata, 2 balcoane, contorizări, 
etaj 1, parchet. Preț 1,2 mid. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• LAacuU, decomandata, et 2, balcon, 
contorizări, parchet Preț 1,15 mid. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• bd Bălceacu, etaj intermediar, semldecoman- 
date, contorizări, balcon. Preț 830 mil. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• aentacomandata, In zona Al. Armatei, et 3, 
complet mobilat contorizări, ocupabil imediat, 
preț 750 mii. Tel. 0745/4114*9. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• semldecomandate, etaj 2, bdul N. Bălcescu, 
foarte bine întreținut 830 mil. lei, negociabil. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• etaj tem, zona Al. Crișului, gresie, faianță 
lavabil, termopan, apometre, gaz 2 focuri, balcon 
închis, preț negociabil. Tel. 0788/497615 (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• ta Dada, ST 50 mp, podele laminate, gresie, fa
ianță, balcon mare (2x6), centrală termică aer 
condiționat, living, ușă noul Preț 950 mii. lei, 
neg. 0788/497615 (Agenția Imbblliară Nr.l Deva)
• sentacomandata, Dada, etaj bun, parchet 
gresie, faianță lavabil, contorizări, preț 620 mii. 
lei. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• sentacomandata, zom Bejan, podele lami
nate, gresie, faianță convector, apometre, preț 
550 mii. lei. Tel. 0745/786578 (Agenția Imobiliară 
Nr.l Deva)
• stal tatarmadfor, circuit gresie, faianță 
parchet balcon, scară cu Interfon. Zona Lido. 
Preț 950 mil. ROl/95.000 RON neg. Tel. 0743- 
103622,0720-387896. (Casa Betanla)
• etal L decomandate, centrală termică proprie, 
parchet, gresie, faianță instalații noi, bine 
întreținut. Minerului. Preț 760 mil. ROL/76.000 
RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betanla)
• etaj t gresie, faianță parchet laminat 
contorizări, modificări Interioare. Zona Mărăștl. 
Preț 640 mil. ROL/64.000 RON. Tel. 0742-005228 
0720-387896. (Casa Betania)
• etal 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut. Bălcescu. Preț 900 
mil. ROL/90.000 RON neg. Tel. 0724-169303,0743- 
103622. (Casa Betanla)
• etaj t parchet balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut bucătărie mare. Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. Tel. 0741- 
084668 0724-169303. (Casa Betania)
• etaj t balcon, contorizări, bine întreținut. 
Eminescu. Preț 700 mil. ROl/70.000 RON neg. Tel. 
0742-005228 0720-387898 (Casa Betania)
• etaj 1, decomandate, balcon închis, 
contorizări, parchet. Gojdu. Preț 800 mii. ROL/ 
80.000 RON. Tel. 0741-120722,0724-169303. (Casa 
Betania)
• cbtta* etaj 2 din * contorizări, bine întreținut 
balcon. Bălcescu. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. 
Tel. 0741-084668 0720-370753. (Casa Betania)

• zom tain Corvin, decomandate, modificări, 
transformat tn 3 camere, vedere în două părți, 
termopane peste tot, parchet, stare buni gre
sie, faianță, balcon închis, contorizări, reparti
toare, boxă, se dă cu bucătăria mobilată, preț 
1250 mIL lei neg, tel. 0788/165703,232809, (Fiesta 
Non)
• zom Intaacu (lângă ANL) et 3, semideco
mandat*, balcon închis, apometre, gaz contor
izat un apartament pe care II poți amenaja șl 
modifica așa cum dorești tu, tel. 074S/302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zom Plata ientrală, balcon, et 1, gresie 
faianță parchet vedere, tn două părți, 
ont"- eoartltoare, preț negociabil, tel,,

0 V302208 0723/251498 (Fiesta Nora)
• zom Mkro 15 et. Intermediar, decomandate, 
balcon Tnchls, centrală termică, parchet nou, 
gresie, faianță riglps, spoturi, ușă metalică, 
centrală termică, preț 650 mil. lei, negociabil, tel. 
0723/251498 232809. (Fiesta Nora)
• zom Miorița. decomandate, et 3/* modificat 
55 mp, bucătărie modificată, contorizări, hol 
central mare, balcon, preț 32.000 euro, nego
ciabil, tel. 0722/36236* $32809, (Fiesta Nora)

• zom LHacuM. decomandate, parchet nou, 
gresie, faianță, lavabll, ușă de lemn masiv, 
contorizări, renovat recent tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zom Mkro 15, etaj Intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț *20 mil. lei. Tel. 
228540,0745453531. (Ag. Imob. Ella)
• zom Astoria, contorizări apă șl gaz, ocupabil 
Imediat preț foarte bun. Tel. 2285*0,07*5-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• zom Uzo Balcan, semidecomandat* coto- 
rlzări, gresie, faianță, parchet laminat lavabll, 
Jaluzele exterioare, preț 520 mil. lei, negociabil. 
Tel. 2285*0,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• parchet bafaxv bloc de cărămidă, contorizări, 
faianță, zugrăvit recent etaj Intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938 0721-268668 

(Ag. Imob. Ella)
• aontacomandata, zom Daci* contorizări, 
parchet ocupabil Imediat preț foarte bun. Tel. 
0745453531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, modNkat In 3, bucătărie tn 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță, parchet spoturi, supermodem, 
parțial mobilat merită văzut 1350 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938,07*5453531. (Ag. Imob. Ella)
• ta Himedoam, semidecomandat*, gresie, 
faianță, contorizări, ușă schimbat* ocupabil 
Imediat preț 3*0 mil. lei. Tel. 2285*0,07*5453531. 
(Ag. imob. Ella)

• ta Hunedoara, semldecomandate, zugrăvit 
contorizări, etaj Intermediar, ocupabil Imediat 
zonă bună, preț350 mil. lei. TeL0745453531.(Ag. 
Imob. Ella)
■ zonă uHncentraU* decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă, preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrlka)
• zom Dorobanți, et 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări Interioare modeme, 
termopane, gresie, faianță eto, se vinde complet 
mobilat șl utilat de ultimă oră, prețMgodablI. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zom AL Straiului, etaj Intermediar, decoman
date) contorizări, ocup abl I în timp scurt preț 450 
mil. lei. Tel. 23/ 1« Lg. Evrika)
• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală, suprafață 
mare, preț negociabil, ocupablle Imediat Preț 
negodabil. Tel. 211587,0723/660168 (Ag. Evrika)
• urgent etal 2, zona Liliacului, gresle+falanță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• deasupra CEC-uU, fără îmbunătățiri, 2 
balcoane Preț 1J mid. lei. TeL 025V234401,0740- 
232043. (Rubin’s Home)
• zom Bălcescu, turnuri, et 2, superamenajat 
ocupabil imediat. Preț 810 mil. lei. Tel. 0254- 
234401,0740-232043. (Rubin’S Home)
• zonă centrai* etaj 2, parchet gresie, faianță, 
apometre, bale cu geam, balcon, gaz contorlzat- 
1 foc, vedere în spate. Preț 985 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom L Creangă, etaj 1, centrală termică, 
termopan, parchet gresie, faianță, bucătărie 
modificată, mobilat Preț 1560 mid. lei, nego
dabil. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• uMieeantn* ta et intermediar, 2 balcoane. 
Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel 0254-234401,0727- 
706515. (Rubin’s Home)
• zom Dada, parter, In circuit contorizări, 
repartitoare, balcon tnchls, Preț 800 mil. lei, 
negociabil. Tel. 0254-234401, 0740-232043. 
(Rubin’s Home)

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA
LICHIDATOR AL S.C. PRODCARN S.R.L. PETROȘANI ■ ÎN FALIMENT

ORGANIZEAZĂ UCÎTATIE
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI DIN PATRIMONIUL

SC PRODCARN S.R.L
- Abator HAȚEG (corp administrativ, cabinâ poartâ ți cesâ cântar, club ți cantinâ, 

abator - corp principal, centrală frig ți ateliere, abator sanitar, grajd animale ți 
padocuri, filtru sanitar, ateliere, centrală termică, bază quto, comtrucfii anexe, barfici 
metalica) la prețul de: 15.855.000.000 lai.

- Abator Petroșani (corp administrativ, cabinâ poartă, abator, atelier ți remiză auto, 
ateliere, centrală termică) la praful de: 8.900.000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 26 mai 2005, ora 14, la sediul lichidatorului din Deva, 
str. M. Kogâlniceanu, nr. 4, cam. 18, et.l, jud. Hunedoara.
în caz de neadjudecare, licitația se va relua în datele de 30 mai 2005, 02, 06 ți 09 

iunie 2005, la aceeași orâ.

Informații privind achiziționarea caietului de sarcini ți detalii despre bunuri se obțin la 
sediul lichidatorului sau la tel.: 0254/231.279 sau 0721 /331.854

Persoană de contact: Râzvan Boticiu. (23589)

INTERBRANDS Marketing & Distribution SRL, 
partener al celor mai mari producători de bunuri de larg consum 
din lume, cum ar fi British American Tobacco, Procter# Gamble, 

Nestle, Gillette, Kotanyi, te invita sa te alaturi echipei sale 
din DEVA in funcția de:

REPREZENTANT VÂNZĂRI 
(van-seller) - Divizia GILLETTE

Daca
• Ai putere de convingere si ești orientat spre rezultate
• Ai excelente abilitați de comunicare
• Ai inițiativa si capacitate de rezolvare a problemelor
• Ai studii medii si permis de conducere categoria B
Vrei sa faci cariera intr-o companie de renume, cu excelente 

oportunități de dezvoltare personala si profesionala ?
. ..Atunci trimite-ti CV-ul si o scrisoare de intenție, pana in date 

de 31.05.2005, la: Interbrands Marketing & Distribution 
Cluj Napoca, str. Comeliu Coposu, nr. 41, fax: 0264/416807, 

e-mall: florlna.horhat@lnterbrands.ro
Țoale aplicațiile sunt strict confidențiale. Numai candidatii selectați vor fi contactați.

• faianță ta bale șl In bucătărie, zugrăvit 
apometre, zona Dacia. Preț 530 mil. Tel. 235019, 
(Oua de Vis)
■ somlta contoAăr* gaz 2 focuri, balcon, 
complet mobilat, eta| Intermediar, zona Aleea 
Amiatel. Preț 750 mii. negociabil. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)
• taorâiMte, parton* gresie, faianță, zugră
vit balcon închis, ocupabil Imediat zona Gojdu. 
Preț 800 mil. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• wgan* zonă bună, dea et. 2,2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenalat șl cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/82662* (Temporis)
• ta ■* Intermediar, zona Kogălnlceanu, 
contorizări, preț 780 mil, tel. 0726/82662* 
0720/35*453. (Temporis)

• aantacomandate, Mkro 8 etaj 1.2 focuri, 
gaz, parchet preț 260 mil. lei. Tel. 710129, 
07*2/146788 (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandat* Mkro 5, parter înalt amenajări 
Interioare, centrală termică preț 700 mil. lei. Tel. 
710129,07*0/1*6788 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• aentacomandata, zom Dunărea, amenajat, 
balcon tnchls, preț 730 mil. lei. Tel. 710129, 
07*0/1*6780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• decomandata Micro 5, etal 1, balcoane 
închise, centrală termică, preț 820 mil. lei. Tel. 
710129,07*0/1*6780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• sentacomandata, zom Micro 8 preț 170 mil. 
lei, negociabil. Tel. 0722/973569 (Profil Expert 
Hunedoara)
• sentacomandata, cu îmbunătățiri, zona 
cantină preț 750 mil. lei, negociabil. Tel. 
0741/130438 (Profil Expert Hunedoara)

■ zom Mkro 5, multiple îmbunătățiri, preț 400 
mil. lei, negociabil. (Profil Expert Hunedoara)

• Ideal pontai firmă zona Micro 5, preț 950 mil. 
lei, negociabil. Tel. 0741/130438 (Profil Expert 
Hunedoara)

■ Mkro 2, etal 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872108 0742/902*88 Oină Terra Mia Hune
doara)
• Mkro 8 modificat etaj Intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mil. lei, negociabil. Tel. 
747798 0742/872106, 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zom gării, confort 1, parter, balcon tnchls, 
contorizări, preț 435 mil. lei, negociabil. Tel. 
747798 0742/872108 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, Micro * parter, preț 455 mil. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, Ol* decomandate, centrală mo
bilier lacomandă gresie, faianță Instalații sani
tare noi, 795 mil. lei, neg. 747798,0742/872106, 
0742/902488 (Tina Terra Mia Hunedoara)
• zom luceg* etaj 2, centrală 640 mil., nego
ciabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom Bucata fără îmbunătățiri, 450 mii, nego
ciabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom Teatni, decomandate, centrală 800 mil. 
negociabil. Tel. 718708 0746/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom Mkro 8 et 1, ușă metalică 430 mil., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom Mkro 5/1, et 1, centrală amenalat 720 
mil., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zom Artkna, et 3, ușă nouă 620 mil. nego
ciabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom OM, parter halt 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)

• zom Gojdu, centru, Progresul, Inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• decomandate, contorizări, central, plata pe 
loa tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zonă bună plata imediat tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• ta zonele: Gojdu, Dacia, Mărăști, Cuza Vodă ■ 
cu baraj, Avram lancu. Se oferă preț bun, cu pla
ta Imediat Tel. 0723/251498 232.809. (Fiesta 
Nora)
• urgent zom 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. 0726/82662* (Temporis)
• decomandate, cMtrolă termică etaj Interme
diar, zona Dorobanți, preț 15 mid. lei, negociabil. 
Tel. 253588 0722/624091. (Casa Grande)
• semldecomandate, pzizMt laminat, geamuri 
termopan, gresie, faianță etaj Intermediar, 
Scărișoare, preț 850 mil. negociabil, contorizări. 
Tel. 0720/06201* (Casa Grande)
• decomandate, 2 băl, 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă pod, faianță șl gresie, 
contorizări, I. Corvln, preț 1,1 mid. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• lemldecomandite, neamenala* contorizări, 
eta| 1, Dacia, preț 700 mil. negociabil. Tel. 253588 
0722/624091. (Casa Grande)
• zom Dorobanț* parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băl, gresie, faianță parchet nou, ușă 
metalică bale mare cu cadă pe colt 48000 euro, 
neg., tel. (WiesToi, 0745/302200. (Fiesta Nora),
• zom Bata Sporturilor, et. 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet, ocupabil 
Imediat. Se acceptă șl variante de schimb, 850 
mil. lei, neg. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zom luh Maniu - Decebal, decomandate, et 
Intermediar, 2 băl, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică tel. 0723/251498 232809. (Fiesta Nora)
• zom Dada, decomandate, et 2, parchet 
gresie, faianță centrală termică mobilă de 
tineret preț 800 mil. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zom Zamflrescu, decomandate, cu 2 băl, par
chet gresie, faianță loc de parcare, vedere în 
două părți, contorizări, Interfon, preț 1.600 mil. 
lei, neg. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• urgent, zom Bălcescu, dec., parchet 
contorizări, gresie, faianță ocupabil Imediat 
bloc de cărămidă preț 35.000 euro, negociabil, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent semldoconumdate, et 2, centrală 
termică modificări Interioare, mobilat preț 800 
mil. lei, negociabil, tel. 0721/815781. (Pnma- 
Invest)
• urgun* tronstomiat în 2 camere cu living, 
renovat contorizări, et 2, preț 720 mil. lei, tel. 
215212. (Prima-lnvest) -
• zom piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 4*000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
• zonă uHrocanbilă bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel, 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amendat centrală 
termică ocupabil imediat preț W mid. lei, nego
ciabil. Telefoane 235208 0724/620358. (Rocan 
3000)
• decomandate, zom Progresul, et 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, 
contorizări, gresle+falanță st 80 mp, preț 13 
mid. lei. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662.  
(Ag. Evrika)
• zonă idbMMMă superamenajat modificări 
Interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărle 
interioară din stejar, gresle+falanță, 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)
• aemldKomandata, bloc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil Imediat, preț 650 mil. 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, zom Eminescu, etaj interme
diar, contoriziri, parchet, balcon, preț 13 mid. 
lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zom 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)
• zom Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• zom Diacului, et 3, decomandate, 
contorizări, 1 balcon. Preț 1300 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0740232043. (Rubin’S Home)
• zom 1 Decembrie, modificat termopan, gre
sie, faianță balcon de 10 m, st 65 m. 40000 euro. 
Tel. 0254-234401,0727-740221. (Rubin’s Home)
• zom Program* et. 2, amenajat, contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 0254-234401. 
(Rubin’s Home)

• zom Bălcescu Nou. amenajat, contorizări. 
Preț 1.6 mid. lei, negociabil. Tel. 0254-234401, 
0727-724551. (Rubin’s Home)
• decomandate, neamenajat, etaj intermediar, 
zona Progresul. Tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• semldecomandate, IManță+gresie, termopan, 
contorizări, zona Patria. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (Garant Consulting)
• zom Dorobanț* CT, gresie, faianță parchet 2 
băi, posibilitate de privatizare. Tel. 224264, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• ta ckod* parchet, contorizări, balcon închis, 
Gojdu. Preț 32000 euro, neg. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• semldecomandate, parche* gresie, faianță 
contorizări, instalații sanitare noi, et 1, Al. 
Moților. Preț 650 mii. lei. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală semidecomandate, balcon 
închis, faianță parchet, centrală termică Preț 
1350 mid. lei, negociabil. Tel. 219470. (Ag. Imob. 
Multiprima)
• (peste, faianță parchet balcon închis, gaz 2 
focuri, repartitoare, modificări interioare, 
mobilat zona Titu Maiorescu. Preț 940 mii. nego
ciabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• modHka* termopane peste tot parchet gre
sie, faianță forme rigips cu spoturi, boxă repar
titoare, parțial mobilat zona loan Corvin. Preț 
1,250 miliarde lei. negociabil. Tel. 235019. (Casa 
de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, -- 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. 
ROL/170.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. 
(Casa Betania)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet, bloc acoperit Decebal. Ultracentral. 
Preț 1,250 mid. ROL/125.000 RON. Tel. 0742- 
005228,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj * zona Dunărea-gară 825 mii. negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etal 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• Micro 8 modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
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• ton» Fabricii de Tricotaje, centrali, 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Himdoara, Mfcra 3,2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872108 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hmdoara, dKomandatț OM, în blocurile Q, 
centrală, multiple îmbunătățiri, preț 12 mid lei, 
neg. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488 (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Trotataranfel, «ta| 2, convertoare, boiler, 780 
mil. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mkro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță, parchet lamelar, centrală, ușă metalică, 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mhal VHtaztâ, 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)
• Mkro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală preț 525 mii. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• bdul Trata, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mkro 6, etaj 2, semidecomandat*, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• «mi Mkro 7, cu îmbunătățiri, preț 350 mil. lei. 
Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• ion» OM (Eliberării), preț 550 mil. lei, nego
ciabil. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hune
doara)
• «t*i ktaimdar, zona Teilor, Deva, preț 850 
mil. lei, negociabil. Tel. 0722/973569. (Profil 
Expert Hunedoara)
• scmidKamandat*, etaj Intermediar, multiple 
îmbunătățiri, CT, termopan, zonă centrală preț 
un miliard lei, negociabil. Tel. 0741/130438 (Profil 
Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• k) tari, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/560160. (Ag. 
Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgant, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol centra), 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• 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 Emtaicu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et 1, CT, 2 băl, 2 balcoane, parchet 
gresie faianță bucătărie modificată vedere in 2 
părți, zonă liniștită preț 57.000 euro negociabil. 
Telefoane 0723/251498 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zonă centrală garaj, gresie, faianță, parchet 2 
balcoane -1 închis, centrală termica, boxă bloc 
acoperit cu țiglă Preț 2,150 mid. lei, negociabil. 
Tel. 219470. (Ag. Imob. Multiprima)
• zona LHaculul, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 bă, contorizări, preț 13 mid. lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală l. Creangă superamenajat la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
• decomandate, modficat, etaj intermediar, 2 
bă, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Udo, dec., 100 mp, vedere in 3 părți, 2 bă, 
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental. preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
Invest)
• decomandată contorizări, gresie, faianță 
renovat modem, 2 băi, 2 balcoane, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• 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)
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□atalii la distribuitorii STIHL:

Tour Impex SRL, Bd. Decebal BL I prier, Deva 
Tour impx SRL. Bd. luliu Maniu BL J pier, Deva 
Tour Impex SRL, Bd. lorvln Nr. 9 , Hunedoara 
IfeiHi Impx SRB, Kleea EPaRomliai Rt. 1, Petroșani 
Tour Impex SRL, Str Avram lăncii Hr. 43 , Brad

• decomandată 2 băl, neamenajat etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235589,0723/419974 (Casa Grande)
• Mkro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354578 (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandată Mkro 8 etaj 1, centrală 
termică renovat preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• ta Den, zonă bună de preferință cu 2 bă. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)

Vând ap. 5 camere (09)

• 220 mp, 2 băl, garaj, gresie, faianță centrală 
termică Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 219470. 
(Ag. Imob. Multiprima)

Vând case, vile (13)

• oferim spre vânzare case în Deva și împre
jurimi, In zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Hori*, 2 corpuri, 6 camere, 2 băl, 2 
bucătării, tncăzlre 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)
• Dam, 2 corpuri, 6 camere + 2II vingurl, 2 bal
coane, garaj+pivniță mare, centrală termică st 
1400 mp, preț 77.000 euro. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Zăvoi, 2 camere, centrală termică s.c. = 
90 mp, s.t = 154 mp. Preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 219470. (Ag. Imob. Multiprima)
• zona ParângiM, 4 camere, p+1, casă 
cărămidă construcție nouă etajul în curs de 
finisare, centrală teniîicăacopenșdețigiă preț 
3 mid. lei, negociabil. Tel. 219470. (Ag. Imob. 
Multiprima)
• 3 camaro în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid, neg, tel. 
0726/826524 (Temporis)
• zona Ceangăi, renovată complet 3 camere, 
bucătărie, bale, podele laminate, gresie, faianță, 
lavabil, centrală termică garaj - 2 mașini, ST 400 
mp, preț 68000 euro, negociabil. Tel. 0788/ 
497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• zona pate, bucătărie, bale, parchet gresie, 
faianță teren 1000 mp, preț 3 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 0788/497615 (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• zona Sal* Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 23 mid, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Ucoul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
bale, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă centrală, 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, 15 mid, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi, pentru demolat curte, grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071, 206003 (Mimason)
• ta Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet construcție din cărămidă, curte, 
grădină st 650 mp, preț 13 mid. lei. Tel. 0722- 
566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+1, taring de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, gară, curte de 400 mp. grădină de 
1700 mp, construcție 2004 preț 95.000 euro. Tel 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• Ih Deva, tip vilă zonă centrală P+1,5 camere, 
baie, bucătărie, garaj, încălzire centrală grădină 
400 mp, canalizare, anexe, preț 140.000 euro, tel. 
0726/710903 (Prima-lnvest)
• zona Chtdd, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58000 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)
• zona CNzM, preț 2,7 mid. lei. Tel. 0722/973569. 
(Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)

• iigent cu plata imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ta Dova sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ta 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 ta Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camaro mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 17 
mid. lei, neg. 0745/253662,211587. (Evrika)
• toarte urgsnt, 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 135 mid. lei, neg., sau schimb cu 
apartament plus diferență în Deva sau Hune
doara. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• Bretea Mmșană din cărămidă 2 camere, hol, 
cămară șopru, fântână cu pompă st-1600 mp. 
Preț 900 mii. lei. Tel. 224264 0788/361782. (Garant 
Consulting)
• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
bale, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, 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)

Pentru că ești șef în concediul tău!
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• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul do ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare tie lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare do lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

• la t 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)
• urgwrt, casă modestă cu teren, în zona 
Brănișca, Ilia, Șoimuș, Boholt, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• casă bătrtnaaacă, 3 camere, anexe, grădină 
zona Bobâlna, preț 400 mii. lei, tel. 0742/290024 
(Prima-lnvest)
• la 30 km de Deva casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

Vând teren (21)

• ta axdusMtat* parcele de teren intravilan, 
Prelungirea Vulcan, priveliște deosebită supra
fețe cuprinse între 400-1000 mp, FS 245 m, cu
rent gaz etc., preț 20 euro/mp. Tel. 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• Prakaiglroa Vulcan, suprafață 600 mp, utilități, 
FS mare, preț 25 euro/mp, negociabil. Telefon 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• ta axduaMtato 900 mp teren intravilan, la DN7, 
situat vizavi de Biserica Baptistă FS 145 m, toate 
utilitățile, acces DN7 șl calea ferată preț 99.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/411449,0723/191901. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• ta axdusMtat* 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 totravtauv în Brad, ST 6300 mp, curent 
apă canalizare, preț 5 euro/mp. Tel. 
0788/497615 (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

W

• ta Deva, ST 2800 mp, FS 16 m, utilități: apă gaz, 
curent canalizare, preț 14 euro/mp, negociabil. 
Tel. 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 uti I ități I e. Preț 15 euro/mp, negociabil. Tel. 
219470. (Ag. Imob. Multiprima)
• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624 (Temporis)
• Intravilan, contrai 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 șl extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• la Intraroa 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)
• Pntanglna Vulcan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Intravlan, parcai* cu suprafețe cuprinse între 
500 - 700 mp în zonă rezidențială toate fa
cilitățile, 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp 
neg. Tel. 0740-914688,0724-169303,223400. (Casa 
Betania)
■ scos din circuitul agricol, st 7900 mp. Front 
stradal 40 metri, curent electric pe teren, gaz 
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. Tel. 230221, 
0740-914688 0720-370753. (Casa Betania)
• Intravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcela Teren situat 
în zona Liceului Trăian. Preț 15 euro/mp. Tel. 
0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• Intravlan, st 5700 mp la DN 7, situat între 
Sântandrei și Sântuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile. Teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp neg. Tel. 223400, 0740-914688, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• zona Cindș, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Aerotravel

www.aerotravel.ro

• construcție casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 nț 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobifiar 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 720 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi 
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)

• urgent 5 ha Intravilan, la șosea, Deva sa 
împrejurimi, plata imediat tel. 215212 (Prima 
Invest)
• Urgant ta zona Deva, la max 35 km, intravilai 
sau extravilan, de la 400 mp până la 3,5 ha. Si 
solicită la șosea sau zone la periferie, pentn 
case de vacanță tel. 0723/251498 0254/232808 
(Fiesta Nora)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662, 211587 
(Evrika)

Vând spații comerciale (25)

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

Alte imobile (27)

• se vtad* 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 55 mid. lei. Tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din cărei 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• vând fermă 4 ha teren, 7 grajduri, magazii, 
șopron. Preț 5,500 mid. lei. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)

Chirii imobile (29)

• apartament 2 camere, complet mobilat 
modern și utilat, contorizări. Gojdu. Preț 130 
euro/lună Tel. 0741-120722,0720370753. (Casa 
Betania)
• ofer spn 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) '
• Olar 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 d« închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• ofer ap. 3 camere, mobilat, aragaz, frigider, 
contorizări, zona Miorița, preț 130 euro/lună tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• ofer ta regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, preț 700.000 lel/zi, tel. 0722/564004. (Prima 
Invest)
• s» caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Telefoane 235208 0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., 
complet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• 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)
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• BBC in grevă. Angajații serviciului public 
de radioteleviziune din Marea Britanie vor

Locul trei la Eurovision
intra, luni, în grevă, pentru a protesta 
împotriva concedierilor masive care au avut 
loc în ultima perioadă în instituție. Mișcarea, 
susținută de mii de tehnicieni și jurnaliști, ar 
trebui să înceapă duminică seara, la miezul 
nopții, șr să dureze 24 de ore.

CNA nu vrea 
suprataxă

București (MF) - CNA 
a cerut guvernului să 
intervină pentru a opri 
suprataxarea, de către 
Consiliul Județean Su
ceava, a operatorilor de 
cablu, pentru utilizarea 
de instalații subterane și 
aeriene pe traseul dru
murilor județene.. S-a ce
rut ca, în general, auto
ritățile locale „să nu in
stituie un sistem de su- 
prataxare a operatorilor 
de cablu”, întrucât, în a- 
cest fel ar fi afectat drep
tul publicului la infor
mare. „Accesul publicu
lui la sursele de informa
re va fi restricționat prin 
creșterea costurilor abo
namentului la serviciile 
de televiziune prin ca
blu”, se arată în comu
nicatul CNA.

Consiliul a reamintit, 
de asemenea, că înce
pând cu 1 iunie, prin a- 
plicarea cotei TVA de 
19% la tariful practicat 
de societățile de cablu, 
costurile acestor abona
mente vor crește.

Bill Clinton
(Foto: EPA)

"My life" 
București (MF) - Bill 
Ointon s-a întots în 
România și a reușit 
să adune 500 de citi
tori la magazinul 
Diverta din Piaza 
România. Printre cei 
care au venit să-l sa
lute pe fostul preșe
dinte american s-au 
numărat Nadia Co- 
măneci și Prințul 
Paul. Bucureștiul este 
al 14-lea oraș în care 
Bill Ointon susține o 
asemenea sesiune de 
autografe în afara 
Statelor Unite. „Viața 
mea" reprezintă por
tretul unui lider care 
a luat decizia de a se 
dedica poporului a- 
merican. Cartea re
face viața lui, din 
copilărie până la 
Casa Albă.

Două budiste din Malayesia aprind lu
mânări la un templu din Kuala Lumpur în tim
pul Wesak Day, cunoscută și ca ziua lui Bud
dha. Aceasta este una dintre cele mai sfinte 
zile ale budiștilor din întreaga lume.

(Foto: EPA)

China a interzis nuditatea 
în publicitate

Beijing (MF) - Autoritățile chineze au in
terzis folosirea nudității în publicitate, vi
zând în special modelele care pozează nud 
în magazine sau restaurante. în aprilie, un 
restaurant japonez din orașul Kunming (sud- 
vest) a stârnit o controversă prin organizarea 
unui „festin pe corpul unei frumuseți”. Cli- 
enții au fost invitați să servească sushi pre
zentat pe corpul unei femei nude, întinse. 
Restaurantul a fost nevoit, la scurt timp după 
aceea, să își închidă porțile. Noua reglemen
tare, adoptată de Administrația Generală a 
Industriei și Comerțului (GAIC), vizează și 
modelele care pozează nud în magazine, în 
special în orașele din partea de est a țării, 
precum Wenzhou sau Zhaoqing.

îndrăgit. Unele persoane îl cresc chiar în apar
tament ca animal de companie. în Occident

j există cluburi ale crescătorilor de nevăstuici 
care organizează concursuri de viteză între 
acestea. (Foto: Sanda Bosaniciu)

Kiev (MF) - Finala Eurovi
sion 2005, desfășurată sâm
bătă seara la Kiev, marchează 
cea mai bună participare a 
României din istoria concur
sului, ceea ce îi face pe Lu
minița și pe băieții de la Sis
tem, autorii acestei perfor
manțe, să spere că vor fi pri
miți acasă cu mândrie. Repre
zentanții României s-au clasat 
cu piesa „Let Me Try” pe 
locul trei, după Grecia și Mal
ta. Prin urmare, România s-a 
calificat direct în finala de 
anul viitor, ce se va desfășura

Lumința Anghel și Sistem
(Foto: EPA)

în Grecia. „Mă simt perfect. 
România ar fi trebuit să fie 
pe primul loc, dar sunt feri
cită. Poate că anul viitor va 
fi și mai bine. Sper ca ro
mânii să ne aștepte acasă cu 
mândrie. Noi am dat tot ce 
am avut mai bun din noi”, a 
declarat Luminița Anghel. 
După terminarea concursului, 
reprezentanții României au 
fost asaltați de ziariști din 
întreaga lume pentru a-i 
felicita și pentru a obține 
declarații. Republica Moldova 
a reușit performanța de a se 
califica la ediția viitoare, 
după prima participare la 
Eurovision. Zdob și Zdub și 
„Boonika bate doba” au 
plasat Moldova pe locul șase 
cu 148 de puncte.

La această ediție, România 
a obținut maximul de puncte 
(12) de la Portugalia, Spania 
și Israel. Următoarea ediție a 
Eurovision se va desfășura în 
Grecia, care a câștigat ediția 
de anul acesta cu un total de 
230 de puncte, fiind reprezen
tată de Helena Paparizou. 
Practic, Grecia a avut cu 72 
de puncte mai multe decât 
România.

Bal de caritate la Viena
Viena (MF) - Evenimentul 

este dedicat strângerii de fon
duri pentru lupta împotriva 
bolii SIDA. Organizat din 1993 
de asociația „Aids Life du 
Viennois Gery Keszler”, eveni
mentul finanțează organizații 
de caritate care luptă împotri
va SIDA în Africa de Sud, 
Kenia, Uganda, Rusia și Asia. 
Anul trecut, evenimentul a co
lectat 907.000 de euro, în timp 
ce sâmbătă seară el ar fi tre
buit să obțină un milion de

euro. Plasat, ca și în 2004, sub 
patronajul cântărețului brita
nic Elton John, balul a fost 
deschis de o paradă de modă 
gigant, coordonată de Donatel
la Versace, sora defunctului 
creator italian Gianni Ver
sace. Parada, Ia care au asis
tat 35.000 de persoane, a fost 
realizată cu peste 150 de 
manechine care au prezentat 
aproximativ 250 de ținute 
Versace pe muzica techno a 
lui DJ Tiesto.

Oana - Născută 
în zodia Săgetător, 
este pasionată de 
muzică, lectură și 
călătorii.

(Foto: Traian Mânu)

La Cannes, realismul e pe val
■ Juriul de la Cannes a 
răsplătit cinematografia 
ancorată în realitate și 
nu pe cea estetică.

Cannes - Sâmbătă seara, 
frații Luc și Jean-Pierre Dar
denne au câștigat cel de-al 
doilea Palme d'Or din carieră 
cu „L'enfant”, film care vor
bește despre nedreptățile so
ciale, în timp ce starul ameri
can Tommy Lee Jones a ob
ținut cu primul său film ca 
regizor, „The Three Burials of 
Melquiades Estrada”, două 
premii: pentru interpretare 
masculină (el însuși) și pentru 
scenariu (mexicanul Guiller
mo Arriaga). Aceeași cinema
tografie bine ancorată în re

Cârnati la
A

■ Sute de metri de câr- 
nați au fost preparați la 
„Parada Cârnaților", de 
la Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe - Sâmbă
tă dimineață, peste 60 de echi
pe din România, Ungaria, Slo
vacia, Olanda s-au adunat în 
Sala Sporturilor din Sfântu 
Gheorghe pentru a participa 
la concursul denumit „Para

Luc și Jean-Pierre Dardenne, cu premiul Palme d'Or (Foto: EPA)

alitate a primat și în cazul 
premiului pentru interpretare 
feminină care i-a revenit ac
triței de comedie israeliene 
Hanna Laslo, 51 de ani, pen

tru rolul său din „Free Zone”, 
parabolă despre dialogul nece
sar din Orientul Mijlociu.

Juriul competiției oficiale, 
prezidat de Kusturica (el în

suși dublu laureat cu Palme 
d'Or), i-a avut ca membri pe 
Agnes Varda, Benoît Jacquot. 
Fatih Akin, Javier Bardem, 
John Woo, Nandita Das, Sal
ma Hayek și Toni Morrison.

Premiu pentru români
„Moartea domnului Lăză- 

rescu”, realizat de cineastul 
român Cristi Puiu, a obținut, 
vineri, premiul Un Certain 
Regard-Fondation GAN pen
tru film. Cristi Puiu, în vâr
stă de 38 de ani, a mai par
ticipat la Cannes în 2001, cu 
filmul „Marfa și Banii”, la 
secțiunea Quinzaine des Rea- 
lisateurs și a mai obținut un 
Urs de Aur la Berlin cu 
scurtmetrajul „Un cartuș de 
Kent și un pachet de cafea”.

Zilele Turismului
da cârnaților” în cadrul celei 
de-a 5-a ediții a Zilelor Turis
mului în județul Covasna. Fie
care echipă, formată din câte 
3-5 membri care au purtat șep
ci și șorțuri, a venit la acest 
concurs cu rețete originale. A 
contat foarte mult și modul în 
care a fost ornamentată masa, 
în cadrul evenimentului, pe 
una din mese a putut fi obser
vat un porc îmbrăcat în culo
rile UE, cu mesajul „Cu câr-

natul intrăm în UE”, iar pe 
alte mese se aflau simboluri 
ale orașelor de unde provin 
concurenții. Organizatorii au 
pus la dispoziția echipelor o 
masă, 10 kilograme de came, 
15 metri de intestine, șepci și 
șorțuri. Echipele au adus ma
șina pentru umplerea intesti
nelor, condimente și tot ceea 
ce a fost necesar pentru prepa
rarea cârnaților, dar și orna
mente pentru masă.

Inghițitoni de flăcări 
își ard accidental podoa
bele de deasupra capului 
în timpul unei fieste la 
Baclaran. localitate situată 
Ia sud de Manila, în Fili- 
pine. Fiestele sunt ceva 
obișnuit în Filipine în tim
pul verii. (Foto: EPA)


