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Vremea va fi frumoasă, cu cer variabil, 
mai mult senin.

dimineața la prânz seara

excepție ia Campionatele Naționale ale cluburilor sportive școlare, rezervate cadetilor, desfășurate la finalul săptămânii la Brașov, obținând 10 medalii: patru de aur, una deargint și cinci de bronz. /■.? (Foto: Traian Mânu)

Abonamentul la gazDeva (C.P.) - Introducerea abonamentului la gazul metan a stârnit un val imens de nemulțumire. Populația bombardează ghișeele Distrigaz cu plângeri, sindicaliștii pregătesc proteste, parlamentarii fac propuneri legislative sau îndeamnă la „nesupunere”, în vreme ce Ministerul Economiei se gândește la propuneri care să amendeze decizia ANRGN, încercând cam în al doisprezecelea ceas să „dreagă busuiocul”. Surse neoficiale susțin că abonamentul nu este una din condițiile impuse de UE. Ea aparține celor care au venit să cumpere, iar noi îi numim mari investitori. Cert este faptul că în UE există abonament, dar valoarea lui este mult inferioară celei îndesate cu forța în factura lunară a românului, /p.3

CUVÂNTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
® (0254) 211275

Președintele țraian Băsescu a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost implicați Wllibe- 
rarea ostaticilor deținuți în Irak: familiile, serviciile de informații și comunitatea arabă din România. 
■ Cei trei jurnaliști 
români s-au întors ieri 
acasă, la bordul unei 
aeronave militare.

Formula 1
Clasamentul provizoriu al constructorilor după disputarea 

Marelui Premiu al Principatului Monaco este următorul:

Deva (C.P.) - Răpirea acestora și a ghidului lor continuă să ridice semne de întrebare. Răspunsurile vor încerca a fi găsite de procurori. A- ceasta pentru că jurnaliștii urmează să fie audiați, de

procurorii de la Parchetul instanței supreme, în timp ce ghidul lor - Mohammad Munaf - riscă să fie arestat preventiv, informează surse judiciare. Acesta din urmă a rămas la Bagdad, fiind reținut de foitele coaliției.Jurnaliștii vor fi audiați cu privire la modul în care au plecat în Irak și la contextul răpirii. Audierea face parte din ancheta derulată de pro

curorii instanței supreme, în dosarul în care omul de afaceri Omar Hayssaffi este suspectat de legături cu răpirea. In ceea ce4 privește pe Mohammad Munaf, sursele citate susțin' că pe numele lui există un mandat de arestare preventivă emis în lipsă. Mohammad Munaf - cu dublă cetățenie, irakiană și americană - are afaceri în România și este prieten și partener cu

omul de afaceri de origine siriană Omar Hayssam. Mu- naf a suportat o parte din costurile deplasării jurnaliștilor, a facilitat întâlnirile acestora cu oficialii irakieni, inclusiv cu premierul interimar irakian Iyad Allaui și le-a fost translator. Munaf a dispărut în același timp cu ziariștii, după ce i-ar fi însoțit la o întâlnire cu oameni de afaceri irakieni.

Advert i sing;er ae de public ■ - w
tel: 0254/219 office g>idad -rt.ro

RECLAMĂ

■ Mitall Steel a reziliat 
contractul cu firma de 
pază, iar oamenii au 
fost concediați.

Hunedoara (M.S.) - Mai mult de jumătate dintre anga- jații firmei care asigura, până în 19 mai, paza platformei siderurgice de la combinatul Mitall Steel Hunedoara au declanșat ieri un protest spontan, solicitând plata salariilor restante pe lunile aprilie și mai, a declarat liderul protestatarilor de la SC Syd Pază SRL Hunedoara, Victor

Tămârjan. „Deocamdată oa-menii pot fi ținuți în frâu, dar cuțitul a ajuns la os”, a spus liderul protestatarilor. Situația de la Syd Pază a apărut după ce conducerea firmei nu a achitat sumele prevăzute de lege Ia bugetul de stat, iar Administrația Financiară Hunedoara a blocat conturile societății. Președintele Sindicatului Siderurgistul, Petru Vai- doș, a reușit să rezolve parțial problema sumelor de bani restante. Astfel, este posibil ca, de astăzi, foștii angajați ai firmei de pază să primească salariile pe aprilie.
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Au ajuns 
acasă

Din nou liberi

• Colaborare. Romeo Raicu, președintele Comisiei de control al Serviciului de Informații Externe, consideră că eliberarea ostaticilor constituie, fără îndoială, „un succes major", rezultat din „colaborarea extraordinară" a SIE, SRI, și DIM.(MF)
Au speranțeBucurești (MF) - Președintele Parlamentului European, Josep Borrell (foto), a salutat, ieri, eliberarea ziariștilor români luați ostatici în Irak, făcând apel la continuarea luptei și la păstrarea speranței în ceea ce privește eliberarea ziaristei franceze Florence Aubenas și a ghidului său, Hussein Hanun.„Epilogul fericit al răpirii” lui Marie-Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și O- vidiu Ohanesian „demonstrează că niciodată nu trebuie pierdută speranța”, a declarat responsabilul european, în- tr-un comunicat. „Această eliberare este o dovadă în plus că trebuie să continuăm lupta, pentru ca Florence Aubenas și ghidul său, Hussein Hanun, să fie, de asemenea, eliberați cât mai repede”, a adăugat acesta, precizând că „răpitorii trebuie să știe că tăcerea și indiferenta nu vor avea câștig de cau- _ză”. MT4

Jacques Chirac

Felicitări
de la
Chirac
București (MF) - Pre
ședintele Franței, Jac
ques Chirac, i-a tele
fonat, ieri dimineață, 
omologului său ro
mân, Traian Băsescu, 
pentru a-și exprima 
bucuria față de elibe
rarea celor trei ziariști 
și a ghidului lor, luați 
ostatici în Irak, pre
cizează un comunicat 
al Ambasadei Franței 
la București. „Este o 
informație purtătoare 
de speranță pentru 
toți ostaticii și în spe
cial pentru compa
trioata noastră, Flo
rence Aubenas, și 
pentru ghidul său, 
Hussein Hanoun", a 
afirmat Jacques 
Chirac. Și șeful diplo
mației franceze, Mi
chel Barnier, s-a de
clarat bucuros de eli
berarea ziariștilor ro
mâni și a ghidului lor.

■ Cei trei jurnaliști 
români au ajuns ieri 
acasă cu un avion al 
forțelor armate.

București (MF) - Jurnaliștii români răpiți în Irak s-au întors ieri acasă, după 55 de zile de captivitate. Avionul militar Hercules a aterizat la ora 14:50 la Baza Aeriană 90 a MApN, iar după alte cinci minute a fost deschisă trapa aeronavei, moment în care și-au făcut apariția cei cunoscuti de toată tara din imaginile cutremurătoare difuzate de postul de televiziune Al-Jazeera. Marie Jeanne Ion a coborât prima din aeronavă, urmată de Sorin Mișcoci. Imediat au a- lergat spre ei membrii familiilor lor, care i-au îmbrățișat. Ovidiu Ohanesian a apărut puțin mai târziu. Pe fundal, se vedeau nouă bărbați îm- brăcati civil, care purtau cagule. Ei au coborât din aeronavă și s-au retras discret. Despre ei, părinții jurnaliștilor, au spus că simt „acei a- nonimi” pe care nu-i vor cunoaște niciodată și cărora nu le vor putea mulțumi direct pentru că le-au salvat copiii. Președintele Traian Băsescu

și premierul Călin Popescu Tăriceanu s-au apropiat apoi de cei trei jurnaliști, care erau înconjurați de familii.Au continuat îmbrățișările, iar la un moment dat Marie Jeanne - care părea foarte bucuroasă și într-o stare fizică bună - l-a luat de mână pe președinte și s-a întors spre cameramani și fotoreporteri, arătând cu mâna semnul victoriei.
Trimiși în carantinăDupă cele câteva minute de euforie, familiile au fost nevoite să se despartă din nou de cei trei proaspăt eliberați, deoarece aceștia vor intra într-o perioadă de „carantină”, așa cum anunțase președinția. Locația unde cei trei jurnaliști se vor afla nu a fost dezvăluită nici măcar membrilor familiilor acestora. Rudelor li s-a spus doar că este vorba despre o verificare a stării fizice și psihice a celor trei, care nu va dura decât do- uă-trei zile. Așteptată cu nerăbdare, sosirea celor trei ziariști din Irak nu a fost lipsită de incidente: la aterizare, pneul din dreapta al avionului Hercules a explodat, eveniment fără repercusiuni.

Tăriceanu, Băsescu și reprezentanți ai armatei

Jurnaliștii au coborât imediat după aterizarea avionului.

Ovidiu Ohanesian Sorin Mișcoci, întâmpinat de familie

Bucurie și emoție fără margini la întoarcerea jurnaliștilor români. (Foto: EPA)

Cazul jurnaliștilor, analizat

Telefon de la teroriști
București (MF) - Senatorul Vasile Ion, tatăl jurnalistei Marie Jeanne Ion, a declarat, ieri, că pe durata crizei ostaticilor a primit un mesaj telefonic de la răpitorii celor trei ziariști români.Senatorul a spus că nu poate oferi mai multe detalii despre mesajul primit, dar că va da toate amănuntele atunci când va fi posibil. Vasile Ion a refuzat să comenteze acest aspect, după ce, duminică seară, mama jurnalistei Marje Jeanne Ion, Magdalena Ion, a declarat pentru Pro TV că la un moment dat, pe durata crizei, la întoarcerea de la București, la Buzău, a găsit pe robotul telefonului de acasă un mesaj de la răpitori.Magdalena Ion a precizat că a descoperit mesajul la câteva zile după înregistrare și că numărul după care fusese trimis era asemănător cu cel de la care suna fiica sa din Irak. în mesajul respectiv se anunța că Marie Jean Ion va lăsa un ultim mesaj înainte de execuție, însă vocea jurnalistei postului Prima TV nu a fost înregistrată.

■ Specialistul Nicolas 
Henin consideră că 
răpirea jurnaliștilor este 
un caz complicat.

București (MF) - Răpirea jurnaliștilor români și a ghidului lor în Irak este un caz extrem de complicat, la fel ca alte răpiri, a declarat specialistul francez Nicolas Henin, ieri, pentru Delta RFI, apreciind că este vorba „în mod clar” despre o afacere foarte încurcată, în care sunt așteptate multe răspunsuri. „Să ne amintim că, în decursul celor peste 50 de zile în care jurnaliștii români au fost răpiți, ei au fost transferați cel puțin o dată, de la un grup la altul, că au existat cel puțin trei faze în modul de comunicare

al răpitorilor, că la început a fost un grup anonim, apoi răpitorii s-au identificat ca fiind o grupare islamistă și, în fine, apoi, o tăcere totală”, a spus Henin. Potrivit analistului francez, „acest proces este neobișnuit”. Henin a adăugat că există și acea „latură externă a răpirii”, cu implicarea omului de afaceri sirian de la București, care a fost arestat, alte rețineri fiind făcute la Bagdad. Totodată, Nicolas Henin a subliniat că nici un stat din lume nu ar accepta vreodată să recunoască plata unei răscumpărări. „Cum spunea chiar președintele Băsescu, o astfel de afirmație ar face din cetățenii români aflati în Irak ținte sigure pentru răpitori”, a adăugat analistul francez.

Apel francez la solidaritateBucurești (MF) - Directorul serviciului international al ziarului Liberation, Francois Sergent, a lansat, ieri, prin postul Delta RFI, un apel către jurnaliștii români eliberați, rugându-i ca, atunci când se vor simți în stare, să ia legătura cu familia jurnalistei franceze Florence Aubenas, captivă încă în Irak. „Am dori să discutăm cu ei și cred că familia lui Florence dorește acest lucru în primul rând. Și aș dori să transmit acest mesaj: dacă unul dintre cei trei jurnaliști poate să îl sune pe tatăl lui Florence, pe mama sau pe sora ei, ar fi foarte bine”, a declarat Sergent. Ziarista italiană

Giuliana Sgrena a făcut a- cest lucru imediat ce starea ei de sănătate i-a permis.
Mesaj către jurnaliști„Am fi foarte fericiți dacă jurnaliștii vor da un telefon familiei lui Florence”, a spus el, arătând că foștii ostatici pot lua legătura chiar și cu cei de la Liberation, ziar care „s-a alăturat în toată această perioadă luptei pe care a dus-o România pentru eliberarea jurnaliștilor”.Directorul cotidianului Liberation a subliniat că Franța se bucură „foarte mult pentru ostatici, pentru familiile lor, pentru colegi și pentru toti românii”.

Senatorul Vasile Ion

Sănătate afec
tată de răpire

București (MF) - Starea de sănătate a lui Ovi- diu Ohanesian este precară, a afirmat mama a- cestuia, Marioara Ohanesian, ieri după-amiază. „E foarte bolnav. Era galben. E schimbat complet, nu mai e așa cum a fost”, a spus mama ziaristului. Femeia a povestit că nu a apucat decât să-și ia în brațe fiul. „N-am avut cuvinte. Mai e loc de cuvinte?!”, a mai declarat Marioara Ohanesian.

Rămâne în continuare în Irak
■ Autoritățile americane 
consideră că Munaf 
deține informații utile 
forțelor coaliției.

București (MF) - Mohammad Munaf va rămâne la Bagdad, pentru a fi interogat în continuare, întrucât, după interviurile preliminare de duminică și luni dimineață, s-a ajuns la concluzia că acesta deține „informații care indică o amenințare iminentă la a- dresa forțelor multinaționale ale coaliției din Irak”, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la București. „Astfel, s-a hotărât ca acesta să ră

mână acolo pentru continuarea interogărilor, fiind reținut de forțele multinaționale în Bagdad. Dl Munaf va rămâne în custodia acestora pentru interviuri suplimentare”, se arată în comunicatul ambasadei. Un comunicat al președinției a anunțat, ieri, că doar cei trei jurnaliști răpiți împreună cu Munaf vor fi aduși în tară, el fiind reținut de autoritățile americane. Autoritățile române și-au făcut datoria de a-1 elibera, respectând în același timp legislația internațională, care prevede în asemenea cazuri ca cetățenii să fie preluați în custodie de țara a cărei cetățenie o au. Mohammad Munaf
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• Preocupare continuă. Un proiect de for- ' mare educațională a fost prezentat la Călan în cadrul cercului pedagogic al învățătorilor de clasa a ll-a din zona Hunedoara. Acesta a fost intitulat „Drumeții, Legende și Istorie pe Valea Streiului. în cadrul aceleiași acțiuni cei prezenți au participat la prezentarea manualelor școlare pentru clasa a lll-a, (S.B.)
• Sate electrificate. în aceste zile au loc ultimele lucrări pentru racordarea la energie electrică a 14 case din localitatea Luncani - Târsa, comuna Boșorod. în comună mai sunt 42 de gospodării din localitatea Ursici, care sunt pe „lista de așteptare" în ceea ce privește racordarea la energia electrică. (L.L.)

Mesaj pentru 10.000 de liceeni
■ Concursul de video- 
clipuri „Drogurile ucid" 
s-a încheiat ieri prin a- 
nunțarea câștigătorilor.
Raluca Iovescu_________________
raluca.iovescu@informmedia.ro

Deva - în cadrul concursului au fost prezentate video- clipuri și piese de teatru cu mesaj antidrog realizate de

aproximativ 500 de elevi din toate cele 34 de licee din județul Hunedoara și vizionate de 10.000 de elevi.Faza pe școală a concursului s-a desfășurat în lunile martie - aprilie, numărul și calitatea lucrărilor prezentate făcând sarcina juriului dificilă. La final câștigătorii au fost recompensați și cu premii în bani - 70 de milioane - cele mai mari de până acum

Arta care "ucide" drogurile

Marele Premiu
Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu" Hunedoara, „Alege viața" - 

Piese de teatru
Locul I - Piesa „Vârtejul", Liceul Pedagogic „Sabin Drăqoi'' Deva____________
Locul II - Piesă „Vis alb", Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu', î

Deva____________________ __________ ___________________________________
Locul III - Piesa „Labirint", Colegiul Național „Decebal" Deva _____________

Locul IV - Piesa „Dependența", Colegiul Național „Aurel Vlaicu" Qrâștie 

Videoclipuri
Locul I - „Moartea In afaceri", Colegiul Național „Aurel Vlaicu" Orăștie

Locul II - Colegiul Național „Decebal" Deva_______________________________________
Locul III - „Alege viața", Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu" 

Hunedoara________________ ■______________________________________________________
Mențiunea I - pt. mesaj. Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu" 

Hunedoara
Mențiunea II - pt. imagine, Colegiul Național de Informatică „Traian Lales

cu" Hunedoara________________ _________ ___________________ _ __________________________
Mențiunea III - pt. joc actori. Colegiul Național de Informatică „Traian 

Lalescu" Hunedoara 
Mențiunea IV - pt. originalitate, Colegiul Național „Decebal" Deva__________

Mențiunea V - pt. regie, „Poate fi cartierul tău". Colegiul Național „Dece

bal" Deva

la noi în județ. Cea mai recentă statistică a adolescenților narcomani datează din 2001, dar Dan Olteanu, coordonator CJAPP, crede că „statisticile nu-s relevante în acest caz. în UE ele se fac doar pe baza unor probe de

urină, inclusiv angajaților. Ar putea să se facă și la noi, legislația o permite”...Pentru anul viitor se dorește extinderea concursului la mai multe județe și dezvoltarea mai multor secțiuni în cadrul lui.
Caravana motocicliștilor. Peste 80 de ! persoane călătorind pe aproape 50 de moto- | ciclete au traversat ieri Deva. Sub egida or- 

I ganizațîei „Euro Biker” din Germania și comanda dr. Susanne Kastner, vicepreședintele Parlamentului Federal German, convoiul s-a îndreptat spre Sibiu pentru ajutorarea comunităților nevoiașe. (Foto: Traian Mânu)

Abonamentul la gaz - țeapă eternă

„Caravana Basmelor" în județ
Deva (S.B.) - Spectacolul „Caravana Basmelor” este un proiect al Teatrului de Artă Dramatică Deva și cuprinde 22 de localități din județ. Spectacolul muzical - coregrafic pentru copii susținut de colectivul teatrului devean este precedat, în fiecare localitate, de câte imul prezentat de elevi. Pe lângă distracția astfel oferită copiilor cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului acțiunea celor de la teatrul devean, fiind susținută de spon- 

J sori, este presărată cu mici cadouri pentru sărbătoriți și cu câte o tombolă (preț bilet 15.000 lei) la care se pot câștiga premii valoroase și utile. „Caravana Basmelor” își începe periplul după următorul program:

■ Patronatele au anun
țat deja că noul abona
ment va determina 
scumpirea produselor.

Clara Păs______________________
clara.pas@infarmmedla.ro

Deva - Senatorul UDMR Gyorgy Frunda a îndemnat populația, să nu semneze noile contracte dli Distrigaz, ce prevăd introducerea unor abonamente. Acesta, alături de senatorul PNL Mihai Antonie, fost director general la Distrigaz Nord și senatorul

PD Radu Berceanu, susțin o propunere legislativă cerând revenirea asupra introducerii abonamentului.
Noul act - fără valoare!„Chiar dacă nu vor semna noul contract, cel vechi rămâne în vigoare. Iar în acesta este precizat faptul că prețul gazului metan este stabilit de ANRGN. Astfel, Distrigaz va emite facturi în continuare care vor include și valoarea a- bonamentului. Aceasta pentru că ANRGN a stabilit că prețul final al gazului metan livrat este constituit dintr-o compo

nentă fixă (abonament) și o componentă variabilă (consumul efectiv).Sistarea furnizării gazului metan din inițiativa Distrigaz se va face dacă populația nu va plăti facturile, sustrage ilegal gaz metan sau modifică instalația neautorizat”, a declarat Angela Șandru, consilier juridic în cadrul Distrigaz Nord - Sucursala Deva.Oficialii Ministerului Economiei vor să propună aplicarea unui tarif separat pentru abonații cu un consum redus de gaze naturale (o cotă pentru cei care folosesc până

la 500 de metri cubi de gaze) și promovarea unui act normativ pentru susținerea persoanelor cu venituri mici.

Cei cu centrale - dezavantajați

Miercuri, 25 mai, ora 12.00: ROMOS

Joi,_________ 26 mai, ara 10.00: GHEtAR __________

___________ ora 17.00: TELIUCU INFERIOR 

Vineri. 27 mai, ora 10.00: DENSUȘ____________
’.........................................  ora 17.00: VULCAN

Sâmbătă, 28 mal, ora 10.00 VEȚEl._______________
'___________________ ora 14.00: CERTEJU DE SUS
Duminică, 29 mai, ora 10.00: SARMIZEGETUSÂ 

ora 15.00: ȘARMIZEGETUSA

Surprize-
■ Politicienii hune-

surprize prezidențialeprize și cine știe ce ne mai re- Așteptăm cu to^i să avem
doreni nu se pronunță 
asupra modului cum au 
fost eliberați ziariștii.
Daniel I. Iancu_________________
daniel.lancu@ilnfomlmedia.ra

Deva - Deși se declară bucuroși pentru că ziariștii români răpiți în Irak au fost eliberați, politicienii hunedo- reni nu doresc să comenteze modul în care a avut loc eliberarea acestora.
Secretele președintelui„Mă bucur că au fost eliberați. în rest, o să mai vorbim în momentul când se vor da mai multe amănunte. Să mai așteptăm două săptămâni, pentru că președintele Băsescu ne-a obișnuit cu sur-

zervă”, a declarat Petru Mărginean, președintele PC.
în așteptareVictor Vaida, liderul organizației județene a PSD, ne-a spus că „nu poți să ai păreri despre lucruri pe care nu le cunoști.însă faptul că s-a rezolvat această problemă este un lucru extraordinar, indiferent de modalitatea de rezolvare.

mai multe detalii”.
Eforturi comune„Eliberarea este rezultatul unor eforturi comune atât din partea comunității arabe, cât și a celulei de criză coordonată de Ia Cotroceni de președintele Traian Băsescu, însă mai multe amănunte vom afla în curând”, a afirmat și liberalul Dan Pricăjan, subprefectul județului.

Dan PricăjanPetru Mărginean

Elevi in expoziție la Deva
Deva (S.B.) - Elevii claselor „Forma” într-o expoziție cu oa Vil-a și a Xl-a de la Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” Deva sunt semnatarii lucrărilor de pictură și grafică expuse ieri pe simezele Galeriilor de Artă

frumoasă prezentare. Micii artiști, îndrumați de profesoarele Adriana Popa și Ana - Maria Rugescu (dirigintă A. Popa) au fost prezenți la vernisaj.

Poliția on-line
Deva (M.T.) - Recla- mațiile și sesizările care până acum puteau fi depuse la sediul Poliției, acum se pot face direct pe site-ul Poliției Județului Hunedoara, http:// hd.politiaromana.ro.Acest lucru dovedește o mai mare transparență a instituției și a ca- 1 zurilor de corupție din județul nostru.Dacă vreți să știți o- rele la care puteți fi primit în audiență de către șeful Poliției sau date despre cel care conduce această instituție, puteți afla din această pagină de Internet unde veți găsi și alte informații de care aveți nevoie.

Victor Vaida

mailto:raluca.iovescu@informmedia.ro
mailto:clara.pas@infarmmedla.ro
mailto:daniel.lancu@ilnfomlmedia.ra
hd.politiaromana.ro


1923 - S-a născut Ion Caraion (pseudonimul lui Stellan 

Diaconescu), poet, traducător, eseist; arestat și condamnat 

din motive politice; din anul 1981 a părăsit România 

(„Lacrimi perpendiculare", „Dragostea e pseudonimul 

morții") (m. 21.07.1986, Lausanne, Elveția).________________
1908 - A fost naugurată noua clădire a Muzeului de Isto
rie Naturală „Grigore Antipa" din București, în prezenta 

regelui Carol I; erau deschise spre vizitare 16 săli

1908 - S-a născut actorul Fory Etterle („O scrisoare pier

dută") (m. 16.09.1983)

1543 - A murit astronomul Nicolaus Copernicus (Kopernik 

Mikolaj);a elaborat și fundamentat teoria heliocentrică 

(n. 19.02.1473)__________________________________________________ _

■ Ziua Europeană a Parcurilor

Calendar religios
24 mai - Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; 

Sf. Mc. MarcianaDeva (S.B.) - Simeon a fost fiul Martei, o femeie ce s-a rugat Domnului pentru a o accepta ca soție, nedorind să se căsătorească după dorința părinților. într-un vis de noapte ea a fost sfătuită să se căsătorească. Apoi și-a dorit un prunc. Venirea acestuia i-a fost la fel anunțată. L-a născut pe Simeon care a fost un fiu al dreptății, trăind din pruncie în post și rugăciune, înfăptuind doar lucruri bune. De-a lungul vieții sale, la un moment dat Simeon a hotărât să urce pe cel mai înalt stâlp pentru a fi aproape de ceruri. El a zidit un alt stâlp nou pe care însuși Domnul a venit cu sfinții îngeri și 1- a sfințit. Apoi dreptul s-a suit pe dânsul cu multă bucurie și a stat acolo până la fericitul său sfârșit. în anul al treizeci și treilea al vârstei sale, cu porunca lui Dumnezeu ce i s-a descoperit, s-a îndemnat să primească hirotonia preoției, pe care mai înainte n-o voia nicidecum.
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21 mart.-20 apr.

Aveți o zi de răsfăț binemeritat. Chiar dacă apar urgențe 
de rutină, clipele de răsfăț înlătură oboseala. Poate pri
miți niște bani promiși.

21 apr.-2O mai

Cu prietenii veți avea astăzi multe de discutat și aranjat. 
Feriți-vă de lingușitori și nu ezitați să vă faceți noi 
cunoștințe!

21 mai-20*iun.

Când vreți ca totul să fie cât mai plăcut, intervine ceva care 
să vă strice bucuria. Sunteți original și îi șocați pe ceilalți 
cu ideile dv.

21 iun.-20 mi.___________ _____ ___

Atenția dv la detalii vă poate fi de folos. Vă remarcați 
ușor în problemele intelectuale, știți să vă faceți înțeles și 
ascultat.

21 iul.-20 aug. _

Persistă unele neclarități în privința mesajelor partenerului 
tv•1» sau pS p|an afectiv, dar priviți problemele cu seriozitate, 

sunteți întreprinzător.

21 aug.-20 sept.

Vă pregătiți pentru o ieșire în afara localității. Verificați să 
fie totul în ordine. O persoană cu autoritate e posibil să 
vă promită ceva.

21 sept.-20 oct. _____ _______________

&
o Felul în care mâncați vă poate da indigestie. Atenție, ca 

să nu vă stricați ziua! E mai bine să fiți cumpătat, să țineți 
la siluetă.

21 oct.-20 nov.

Ați putea câștiga bani fără efort deosebit sau să plecați 
într-o călătorie la finalul căreia să găsiți răspunsuri la 
întrebările ce vă frământă.

21 nov.-20 dec.

UTILITĂȚI

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice.

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:____________

09.00-15.60 Str. Mărăști, bl. D 4

________ Str. 22 Decembrie, de ia nr. 172 la nr, 168 

Apă
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: ___ ___ _____

08.00-15.00 Străzile: Mărăști, Mărășești, Pescărușului, 

Vânătorilor, Ghe. Doja, Al. Moților, Str. Horia, până la 

Zahana; Str. Bălata

Soluția integramei din nu
mărul precedent: A - U - ATA - IRONIC - MG - ARIN-MAL-STA-VORBA - ATRIU - IS - ETOLA- AL - OR - TACEA - BA- GEST - B - REA - TECI- SER - PR - EL - U - GRAIURI - CA - AP - MUGI - CATEL - RATE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica______929
Dispecerat gaz______ 227091
Informații CER " 212725 ‘
Urgențe_________________112
Pompieri________________ 981
Jandarmerie___________ 956
Poliție ________________ 955
O.J.P.C. HD 214971

O zi obositoare, cu multe pretenții și cheltuieli pe care 
trebuie să le suportați eu zâmbetul pe buze. Aveți șanse 
în plan financiar.

21 ian,____ _________ ______ __________ _

Intuiția și rațiunea vă sfătuiesc azi. Dacă ceva vă spune si 
rezistați tentației de a cumpăra un obiect scump, ar tre
bui să ascultați.

21 ian.-20 febr. ___ _ _

Vă agitați mult și fără succes. Fiți mai calm și totul se va 
rezolva. Sunteți suspicios și vă gândiți că, cineva vrea să 
vă facă rău.

21 febr.-2O mart.

Pe plan financiar azi faceți un pas hotadta. Vi se con
firmă că trebuie să învățați din greșelile trecutului. Renunțați 
la orgolii!

I
7:00 Jurnal TVR Sport 

Meteo
7:45 Agenția 2 fără un sfert 
920 Gnd minute de cultură 
930 Teleshopping 

1050 Nocturne (r) 
11 DO Portul

EJ miracolelor 

11:55 Euro-dispecer 

12:00 Tezaur
foldoric (r)

1330 Desene
E nimal

1400 Jurnal TVR 

Sport Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Alege viața!

Drogul înseamnă 

moarte!
1530 Cultura 

Ecu 
16:00 Kronica

Emisiune în limba 
maghiară 

16:55 Vile și palate
celebre 

1730 Portul 
B miracolelor 

1830 Știrea zilei 
1950 Jurnal TVR

Sport Meteo

20:10 Fotbal: România - 
Moldova Meci amical 

22:15 Vorbe despre fapte 
2350 Jurnal TVR Sport Meteo 

2330 Reconstituire... la 

secundă
030 Dragoste tristă (dramă, 
SSUA, 1994) Cu: Eliza

beth Pena, Andrew 
McCarthy, Paige Turco 
Regia John Feldman. 
Când se întoarce acasă, 
Viv își găsește prietenul 

mort La început 
bănuiește că este vorba 
de una din numeroasele 
lui glume macabre. Dar 
treptat cu ajutorul pri
etenilor și al amintirilor, 
Viv descoperă adevărul.

120 Jurnal TVR Sport 

Meteo
320 Plenty și hav (reluare, 
Qcomedie, SUA 1997)

450 Reconstituire... la 
seamdă

5:50 Destine secrete

9:10 Omul care aduce cart ta 

9:15 Tânăr și neliniștit (r) 
10:15 O nouă viață 
11:15 Zâmbete într-o pastilă 
12:15 La Bloc (reluare) 
1350 Știrile ProTv 

1345 De râsul lumii 
14:15 Don Juan modem

S (comedie romantică, 
SUA 1988) Cu: Barry 
Bostwick, Polly bergen, 
Collen Camp, Erin 

Gray, Linda Pul, Dee 
Wallace - Stone. Larry 
Hogan (Barry Bost
wick), un Casanova al 
vremurilor modeme, 
îmbină utilul cu plăcu
tul și, împrumutând 
diferite identități și 
uzând de șarmul său, 
se întâlnește cu diverse 

femei. Acestea cad vic
time ale seducătorului 
Larry atât din punct de 

vedere sentimental, cât 
și... financiar!

16:00 Tânăr $1 neliniștit 
17:00 Știrile ProTv 

17:45 Teo 
1950 Știrile ProTv Sport

20:15 Vânătorii de
S recompense (acțiune, 

SUA 1996) Cu: 
Michael Dudikoff, Lisa 
Howard, Benjamin Rat
ner, Freddy Andreuici. 
Jersey Bellini (Michael 
Dudikoff), un împătimit 
vânător de recom
pense, este nevoit să 
facă echipă cu rivala 
lui dintotdeauna, 

atrăgătoarea B.B. (Lisa 
Howard), pentru a cap
tura un evadat foarte 
periculos.

22:15 La Bkx 
2350 Știrile PRO TV 
23:45 Conr.î de libertate 

050 Omul care aduce cartea 

IX» Știrile PRO IV 

250 Vânătorii de recom- 
Q pense (reluare) Cu: 

Michael Dudikoff, Lisa 

Howard, Benjamin Rat
ner, Freddy

" Andreuici

630 în gura presei

(reluare)
7:00 Ohservator Cu Sanda 

Nicola. Sport
850 Canalul de știri 

1050 în gura presei

(reluare) 
1030 Concurs 

interactiv 
12:15 Agenția

g matrimonială (r) 
13:00 Observator Cu Simona 

Gherghe
13:45 Fiica lui D'Artagnan

I3 (reluare, aventuri, 
coprod., 2003) 

1650 Observator 
16:45 Vhrere-

S A trăi cu pasiune (soap, 
1999, Italia) Cu: Edoar- 
do Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 

Palo
17:45 9595 - Te învață ce să 

faci
1855 Meteo 

1950 Observator
Sport Meteo

20:15 Agenția matrimonială 
21 SO Din dragoste (divertis

ment) Cu Mircea Radu 
23 SO Observator 
2330 Relație fatală (thriller, 

(3 coprod., 1998) Cu: C.
Thomas Howell, Maxim 

Roy, Jay Underwood, 
Mark Camacho. Mack 
Maddox este tipul 
bărbatului de succes: 
familie fericită, afacere 

de succes... Dar, ca 
orice bărbat, Mack are 
și o amantă I într-o zi, 

Maddox este ales să 
facă parte dintr-un juriu 

într-un proces în care 

un bărbat era acuzat de
uciderea soției.

130 Concurs Interactiv 
230 Observator (r) 
3:15 Dinozaurii Ultimul

g episod

4S0 Stagiarii
430 Vhrere - A trăi cu pasi-
0une (reluare)

7:00 Culoarea
g păcatului

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

9:15 Mama vitregă
B (reluare)

11:15 Totul despre
B Camila

13:15 îngerul

B nopți 
14:15 Răzbunarea 

1530 Jesus 
1725 Vremea de Acasă 

1730 Poveștiri 
adevărate
Emisiune cu 
povești reale despre 

viață, prezentată de 
Lucian Vizirii

1850 Rețeta de
Acasă

18:10 Luna
0Cu: Gaby Espino, Christ

ian Meier, Julio Cesar 
Luna, Aura Cristina Gei- > 
thner, Alejandro de la 
Madrid, Danilo 

Santos
19:15 Tevoi învăța

Bsă iubești

2&.1C Mama vitregă Cu: Vic- 
Btoria Ruffo, Cesar Evora, 

Eduardo Capetillo, 
Mauricio Aspe, Ana 
Layevska

2250 De 3x femeie (divertis-

Bment)
2330 Culoarea păcatului

030 Râzi -tar Cu:

0 Gabriela Spanie Josă 
Angel Llamas, Katherine 

Siachoque, Orlando 

Miguel, Pedro Renddn, 
Luz Stella Luengas. Cu: 
Gabriela Spanie, Josâ 
Angel Uamas, Katherine 

Siachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Rend6n, ' 

Luz Stella Luengas.
130 Poveștiri adevărata
250 De 3 X femele (reluare) j

330 Muzica de Acasă (relu
are)

445 Rețeta de Acasă (relu
are) în cadrul emisiunii 

telespectatorii vor găsi 
nu numai rețete simple

2150 Lumea de aproape 
2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
2250 Jurnalul Euronews pen

tru I nânla
22:15 Scarlett (dragoste, SUA 

□1994) Partea a doua. 
Cu: Joanne Whaller 

Kilmer, Timothy Dalton, 
Anna-Margaret, 
Stephen Collins. Regia 

John Emnan.
23:50 Stargate 

050 Auto Club (r) 
1:10 Dragul de Raymond

! I
150 Misterul din Aral
B (dramă, Argetlna, 1999) 

Cu: Nancy Allen, Camil
la Belle, John Rhys- 
Davies, David Keith, 
Roshan Seth, Betiana 

Blum,

750 Sărută-mă prostule! 
B (reluare)

850 Teleshopping
830 CeZar și tipar 
950 Rebelii (r)

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

11:45 Pasiuni
12:45 Nemuritoarea (r) 
13:30 Teleshopping 

1450 Desene animate 
1430 Fiica oceanului
15. -00 împreună în Europa

Emisiune în limba ger

mană
16. -00 Fotbal: România-

Moldova Meci amical 
de tineret

17:55 Euro -Dispecer 
1850 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cina minute 
de cultură 

1830 Mărturii 
19:00 Soția lui Lorenzo

750 Teleshopping 
7:30 Puzzle T (reluare) 
7:55 Sport cu 

Fiorentina
830 Sunset Beach (reluare, 

0 dramă, SUA 1997)
930 Dragoste 

0 și putere 
10:00 Fanatik Show (r) 
11:00 Monica Cu: Monica 

Puiu (r) 
1250 The Flavours: 3 

bucătari (r) 
12:55 Bani la greu 
1425 Sunset Beach 

15:25 Dragoste 

B și putere 
16:15 Vindecări miraculoase

(r) 
17:10 Camera 

de râs 

1730 Trăznfțî 
în Nato (r) 

1850 Focus Prezintă:
Magada Vasiliu. Rubrica 

Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 

Meteo prezentată de 
Nadira

1950 Viața 
la extrem

20:00 Priviri înflăcărate
□ (comedie, SUA 1993) 

Cu: Debra Winger, Den
nis Quaid, Arliss 

Howard, M. Emmet 
Walsh, Jim Varney. Fil
mul este povestea a doi 
frați deosebiți dintr-un 

punct de vedere. Wilder 
și Wallace sunt piroki- 
netici și îrică din 
copilărie ei reușeau să 
declanșeze flăcări cu 

puterea minții și a 
privirii. începuturile 

descoperirii acestei 
capacități au fost Incu
ri unate de succes, bsă 
faima nu i-a ținut prea 

mult în mrejele fericirii.
2250 TrăznlțUn Nato 
2230 Focus Plus Prezintă: 

Cristina Jopescu. Rubri- 
' ca Sport prezentată de 

Letitia Enache 
23:15 Poliția to acțiune 

r 0:15 Guinness

8:00 în adâncuri (Acțiune,

□ Marea Britanie, 2004) 
9:40 Vedere de ansamblu
Q (Dramă, SUA 2003) 

1135 Hansel și Gretel (Aven-
13 tun, SUA 2002) Cu: 

Jacob Smith, Taylor 

Momsen, Lynn Red
grave, Howie Mandel, 
Delta Burke 

13:10 Răzbunarea puștilor ,
H (Comedie, Danemarca, 

2003) Cu: Adam Gilbert 
Jespersen, Kristine 
Rosenkrands Mikkelsen, 
Jesper Christensen, 
Bjame Henriksen. 

14:40 Cavalerii Shaolin

13 (Acțiune, SUA 2003)
1635 Nicholas Niddeby

B (Dramă, SUA 2002) 

18:50 Totul despre Schmidt
□ (Dramă, SUA 2002) Cu: 

Jack Nicholson, Kathy 

Bates, Hope Davis, Der
mot Mulroney, Howard 

Hesseman

2150 Carnivale
Ep. 14: Alamogordo, 

New Mexico
22.-00 Admiratoarele... din '60

B (Comedie, SUA, 2002) .1 
23:40 Jaf la Harvard (Come-

13 die, SUA 2002) 

1:05 Dicționarul din alcov 

(Romantic, SUA, 2003)

0950 Știrile TV Sport 0930 Fot
bal Copa Libertadores 2005 
1050 Știrile TV Sport 1020 Fot
bal pe plajă: Franța - Australia 
(reluare) 11:00 Știrile TV Sport 
11:15 Teleshopping 1130 Box 
Profesionist 12:00 Știrile TV 
Sport 12:10 Handbal feminin: ! 
Kometal - Slagelse în Finala 
Euroligii (r) 1450 Știrile TV 
Sport 14.10 Fotbal Portugalia: 
Boavista-Benfica 16:00 Știrile 
TV Sport 16:15 Teleshopping ' 
1630 Fotbal Spania 18:30 Știr
ile TV Sport 19:00 Box pro
fesionist Legea pumnului 2150 

' Știrile TV Sport 21:30 Super
Spania! 2230 Faceți jocurilel 
Concurs de pocher 2330 Știr
ile TV Sport 00:00 Nopți albe

06.30-07.00 Observator (rf 
1630 -16.45 Știri locale (d)

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

ftBCiAWW 
n < n

10.00 Ford - Omul și mașina 
lui (dramă, Canada, 1987) 
1145 Pe firul apei (western, 
SUA 1994) 1330 Familia Flo
rei (dramă, SUA 1998) 15.15 
Mânzul (dramă, SUA, 2005) 

16.45 Ford - omul și mașina 
lui (reluare, dramă, Canada, 
1987) 18.30 Pe finii apei (relu
are, western, SUA 1994) 20.15 
Dinastia: în culisele serialului 

(dramă, SUA, 2004) 22.00 
Brigada de poliție (s) 23.00 
Departe de Eden Gardens 
(dramă, SUA 1999) 0045 

Hiroshima (dramă, co
producție, 1995)

ISCOVERY j
15.00 Apocalipse ale anti
chității 16.00 Drumul spre 

Berlin alături de Al Murray 

1630 Vreme de război 17.00 

Câmpuri de bătălie, Destinație: 
Okinawa (Partea a doua) 
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt, Râul Bullo/ Peștele- 
pisică 1830 Pasionat de pes
cuit, Păstrăvul din lacurile 

Anzilor 19.00 Curse asurzi
toare, 60 de grade 20.00 Con
fruntarea fiarelor, Elefantul 
contra rinocerului 21.00 Istorii 
neelucidate: Marele jaf din 

avion 22.00 Vânătorii de 
mituri, îngropat de viu 23.00 

Performanțe la superlativ, In
venții tehnologice 00.00 Ingi
nerie la superlativ, Zgârie-nori 
00.30 Inginerie la superlativ 

01.00 Criminallștii
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entering tn
sj'ps after success^’

Rezultatele testelor medicale privind descoperirea unui vaccin antitabac sunt încurajatoare, susține doctorul Jacgues Cornuz, de la Universitatea Vaudois, din Elveția. Acesta conduce o echipă de cercetători care se ocupă cu găsirea unui vaccin menit să-i ajute pe fumători sâ renunțe la viciu. Specialistul a declarat că primul vaccin va apărea pe piață cel mai devreme în anul 2010 după ce vor fi finalizate toate testele. (Foto: EPA)

• Bilete mai scumpe. CFR Călători a anunțat că până la mijlocul lunii viitoare biletele de călătorie pe calea ferată se vor scumpi cu circa 5-8%. Majorarea va fi anunțată cel mai târziu în data de 11 iunie, au precizat surse din cadrul companiei. (C.P.)• Programe pirat. Odată cu creșterea gradului de utilizare a Internetului, în 2010 două treimi din programele software utilizate de computerele din întrega lume ar putea fi programe pirat. în prezent nivelul piratării este de circa o treime. (C.P.)

în tabără la 35 de aniPetrom
Benzină fără plumb

Benzină Euro__________

Motorină Super-Euro

Motorină Euro

' 4'4 4 4 4 w -4 4'4 44. < 44 4-4 4 4 4 j.j 4 j 4 4*4.

Lukoil
Motorină Euro 3 28500 lei/l

Benzină Premium 31500 lei/l

Benzină fără plumb (Euroluk) 31200 lei/l

Benzină Super Euroluk (98) 33200 lei/l

Moi
Benzină fără plumb (98) 37000 lei/l

Benzină fără plumb (95) 32500 lei/l

Benzină cu plumb (95 EcoPremium) 32800 lei/l

Motorină 29900 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 31600 lei/l

Benzină Eco-Premlum 31800 lei/l

Euro-motorină 29600 lei/l

Super-motorină 30900 lei/l

31200 lei/l

31200 lei/l

29300 lei/l

28600 lei/l

I
l

I
J

„n

In spitalele din China, acupunctura este folosita în mod curent pentru tratarea diverselor probleme de sănătate. Cele mai bune rezultate se obțin în cazul semiparezelor și afecțiunilor reumatismale. (Foto: epa>

■ Guvernanții inten
ționează să restruc
tureze Agenția Națio
nală a Taberelor.

Raluca Iovescu 
raluca.iovescu@informmedia.ro

Deva - După încercările - nereușite - de preluare a taberelor de către Ministerul Educației, de unde au „plecat” în 2004, a rămas stabilit definitiv; administrarea întregii baze a taberelor școlare rămâne în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret. Doar că, se pare, A- genția Națională a Taberelor și Turismului Școlar va fi desființată, până pe 25 mai.Taberele școlare urmează să fie preluate de direcțiile județene pentru tineret, aflate
Rundă de discuții cu Fondul 
Monetar Internațional

Majorări de taxe la ORC
Deva (C.P.) - Taxele practicate de Oficiul Registrului Comerțului vor crește în curând cu cinci procente. Banii vor fi utilizați pentru editarea unui buletin al procedurilor de reorganizare judiciară și faliment. Acesta va fi difuzat de ORC în format electronic, iar pe suport de hârtie va fi difuzat la cererea expresă a persoanelor solicitante. în buletin vor fi publicate citații, convocări, notificări, comunicări ale hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele de judecată care aplică procedura de reorganizare judiciară și faliment.

București (C.P.) - O nouă rundă de negocieri cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional (FMI) este programată să se desfășoare peste câteva săptămâni, a declarat secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice, Dragoș Neacșu. Relațiile cu acest organism financiar
Târg international la Arad

3Deva (C.P.) - Peste 50 de firme din țară vor participa la Arad, între 26 și 29 mai, la o manifestare expozițională care reunește un târg internațional în domeniul amenajărilor interioare și un salon pentru echipamente destinate protecției muncii. Vor fi pre

în prezent în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret (ANT).
Ni se pregătesc surprizeViorel Anicescu, de la Direcția Județeană pentru Tineret Hunedoara, spune că „de fapt, va apărea o nouă structură, ele se reînființează. Personalul agențiilor taberelor școlare va fi preluat, prin concurs, de către ANT. Oricum, doar la sfârșitul lunii vom primi o adresă oficială de la București și normele după care vom funcționa. Deocamdată nu știm mai mult”.Această preluare a agenției taberelor de către Autoritatea Națională pentru Tineret înseamnă că taberele școlare îi vor primi nu doar pe elevi, ci și pe tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani. Temerea este 

internațional nu au fost din cele mai bune în ultima perioadă. FMI nu a agreat decizia executivului de la București de introducere a cotei unice de impozitare, pe motiv că s-ar produce dezechilibre bugetare grave.Pentru aceasta, FMI a solicitat revizuirea politicii fiscale.
zentate tehnologii, materiale și instrumente de măsură și control pentru instalații în construcții, echipamente de încălzire și climatizare, instalații electrice și sanitare, servicii și echipamente pentru protecția muncii, sisteme de pază și protecție.

că, nemaifiind subordonate învățământului orice urmă de activitate educativă va dispărea de acolo, „programul” la care urmează să fie expuși adolescenții fiind lăsat la latitudinea imaginației fiecăruia.

Tabăra de la Costești
(Foto: Raluca Iovescu)
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Românii și leul 
denominat

București (C.P.) - Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a realizat un sondaj pentru a cunoaște opiniile : și așteptările consumatorilor față de introducerea leului greu. Rezultatele arată că 76% dintre români vor prefera ca după 1 iulie să primească restul doar în leul greu, în vreme ce marea majoritate (82%) au avut dificultăți la conversia dintre leul nou și vechi.Aceștia sunt în general persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani. Circa o treime consideră că procesul de denominare I a leului nu era necesar.

musafirii bursiere
’ Lr.' ut .3. ■U.-.L

Preț 

închidere
Variație

(lei/act)(%)
Societatea

1. SNP PETROM 3540 0
2. Slf î BANAT-CRIȘANA 135®3 -8,16
3. TLV 7656 0
4. BRD 46700 -2,51
5. IMPACT 6750 -0,74
6. AZOMURES

7. ANTIBIOTICE IAȘI
2900

oprit

 -0.68

8. ROMPETROl
RAFINARE (RRC)

905 AH

9. HABER 3750 0
10. BCCARPATICA *2,06
ii. dIcebal 142 -7,79
12. ARGUS CONSTANȚA 360TO

Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST 

b-dul Decebal, bl. R, paiter (lângă QUASAR),

-0,83
SA DEVA, 

tel.: 221277.

RECLAM.
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i Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 24 mai 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.183 (3,6183) 28.818 (2,8818) 52.706 (5,2706)

Cursul valutar practicat ie băncile Hin Deva
Valută euro dolar liră sterlină

e V G V . -» C V
BancPost 35.900 (3,590) 36.450 (3,645) 28.550 (2,855) 29.100 (2,910) 52.150 (5,215) 53.000 (5,300)
BRD 35.730 (3,573) 36.630 (3,663) 28.350 (2,835) 29.260 (2,926) 51.740 (5,174) 53.480 (5,348)
Banca Transilv. 35.840 (3,584) 36.340 (3,634) 28.544 (2,8544) 29.044 (2,9044) 52.073 (5,2073) 52.848 (5,2848)
Raiffeisen Bank 35.850 (3,585) 36.450 (3,645) 28.450 (2,845) 29.150 (2,915) 52.000 (5,200) 53.100 (5,310)
Cursul valutar practicai ae casele de schimb valuta® din Boa
Star Exchange 35.800 (3,580) 37.050 (3,705) 28.400 (2,840) 28.800 (2,880) 51.000 (5,100) 53.000 (5,300)
Herdan Exchange 35.850 (3,585)

L ......... ................
36.000 (3,600) 28.500 (2,850) 28.800 (2,880)

mailto:raluca.iovescu@informmedia.ro
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PE SCURT
• Accident mortal. Conducătorul unui autoturism taxi Dacia 1310 a încercat să ocolească gropile din carosabil, în municipiul Lupeni, și a intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar din sens opus, în urma impactului, pasagera din taxi, Vali B., de 40 de ani, a murit pe loc. (M.T.)
• Electrocutat. Un bărbat de 31 de ani, din localitatea Ribița, a murit electrocutat, în timp ce încerca să instaleze un circular la instalația electrică. Polițiștii fac cercetări pentru luarea măsurilor legale și s-a stabilit Că nu există suspiciuni de comitere a vreunei fapte penale. (M.T.)
• Amenzi. în ultimele 48 de ore polițiștii hunedoreni au dat 475 de amenzi la Legea circulației, din care 61 la regimul de viteză și au fost ridicate 21 permise de conducere. Valoarea totală a amenzilor a fost de peste 400 de milioane lei. (M.T.)

■ Deputatul PSD Gos- 
min Nicula i-a acordat 
un termen limită 
primarului Devei.
Tiberiu Stroia 
tiberiu.strolaeinfomimedla.ro

Deva - O surpriză a conferinței de presă de duminică, susținută de deputatul PSD Cosmin Nicula, a fost lipsa atacurilor îndreptate asupra prefectului județului Cristian Vladu. Parcă pentru a suplini această lipsă, deputatul PSD i-a aruncat mănușa primarului municipiului Deva, Mircia Muntean. Oare primarul Devei îi arată deputatului PSD direcția în care se îndreaptă PSD-ul? (Foto: Traian Mânu)

>: BALCANISM

Cine are bătrâni 
să-i pună la 
plată!
Tiberiu Stroia_______________
tiberiu .stroiieinfo rmmedia.ro

Termen limită: o lună„îi mai dau edilului municipiului Deva o lună de zile. Vreau să împlinească un an de când este primar în acest al treilea mandat. După care
voi vorbi despre nerealizările acestuia”, a spus deputatul Cosmin Nicula.Contactat de CUVÂNTUL LIBER, Mircia Muntean, primarul municipiului Deva, a

spus că deputatul PSD este un politician destul de versat care știe să-și facă publicitate. „Vreau să am o confruntare televizată cu Cosmin Nicula. Și să vorbim în fața tuturor ce
tățenilor despre realizări și ne- realizări. PSD-ul nu știe cum să-și facă publicitate. Dar, dacă erau capabili să facă ceva, nu se aflau acum pe poziția pe care se află”, a spus primarul.

Hunedorenîi ajută sinistrații
Pentru că bătrânii să încăpățânează să nu moară și nu sunt nici buni de muncă, Guvernul Tăriceanu s-a gândit că sunt buni de plată. Așa se face că, în timp ce căuta soluția alimentării bugetului Sănătății, nea premieru1 s-a gândit să oblige pensionarii să plătească asigurări de sănătate. Astfel că a ieșit în fața națiunii și a declarat sus și tare că e momentul ca bătrânii să simtă pe pensia lor ce înseamnă contribuție la bugetul de sănătate. Mai ales că nu există un plătitor mai bun decât pensionarul.Intre timp, sute de firme de stat și private înregistrează restanțe la bugetul statului de mii„de miliarde de lei. Iar unii dintre patronii ace’stor societăți se plimbă nestingheriți pe holurile Parlamentului. Problema este însă că nu te poți lua de cei care au scos bani din buzunare pentru a-ți sponsoriza campania electorală sau de cei care sunt amestecați în manevrele murdare ale unor deputați și senatori.Așa că cei mai buni plătitori rămân bătrânii. Care n-au afaceri și care trăiesc de azi pe mâine. Și oricum, ce nevoie au ei de 100 de grame de parizer pe lună?

■ Prefectura Hunedoa
ra va reconstrui dispen
sarul și 100 de fundații 
de case în Cruceni.

Deva (M.S.) - Prefectura Județului Hunedoara va contribui cu materiale de construcție pentru reconstrucția dispensarului uman din comuna Cruceni, dar și pentru fundațiile a 100 de case din localitatea amintită, a informat Biroul de Presă al Prefecturii Hunedoara. Acțiunea se desfășoară cu sprijinul a două societăți producătoare de materiale de construcții din jude

țul Hunedoara. Pentru o mai mare eficiență a măsurilor de întrajutorare a persoanelor care au avut de suferit de pe urma inundațiilor din Timiș, instituțiile prefectului din județele Hunedoara, Brașov, Covasna și Harghita au decis să „își concentreze eforturile pentru reconstrucția caselor din localitatea Cruceni”.
Campania continuăîn acest sens, cele patru prefecturi vor continua, în fiecare județ, campaniile de strângere a materialelor de construcție, urmând: ca în colaborare cu autoritățile

județene din Timiș să fie elaborat un plan detaliat al procesului de reconstrucție.în vederea colectării materialelor de construcție necesare pentru reconstrucție, autoritățile județene vor contacta firmele de profil, pentru a-i identifica pe acei agenți economici care pot disponibi- liza materialele necesare reconstrucției caselor din Cruceni. Materialele de construcție vor fi colectate în depozite, în fiecare județ, urmând să fie transportate în momentul începerii lucrărilor de construcție, precizează sursa citată.

Statutul 
minorităților

București (D.I.) - Guvernul a aprobat recent proiectul de lege privind statutul minorităților na- • ționale, care reglementează drepturile acestora. în înțelesul legii, minoritățile naționale sunt comunitățile albaneză, armeană, bulgară, cehă croată, elenă, evreiască, germană, italiană, macedoneană, maghiară, poloneză, rusă- lipoveană, rromă, rutea- nă, sârbă, slovacă, tătară, turcă și ucraineană.
PĂREREA TA CONTEAZĂ: Cine crede# că merită felicitat pentru eliberarea jurnaliștilor?

Alegeri la PNL Hunedoara
Hunedoara (D.I.) - Organizația municipală Hunedoara a Partidului Național Liberal și-a ales, la sfârșitul săptămânii trecute, o nouă conducere, la ședință participând și subprefectul liberal Dan Pricăjan, alături de vicepreședintele Biroului Județean al PNL, loan Macovei. Astfel, președinte al organizației municipale a fost ales senatorul Viorel Arion, pentru această funcție ne- maiexistând alți candidați. Totodată a fost stabilită și componența Biroului Permanent Municipal, format din nouă persoane, la care se adaugă trei membri supleanți.

Guvernul. Nu cred că există o persoană căreia să i se atribuie toate meritele pentru eliberarea celor trei jurnaliști. Vestea eliberării lor a venit atunci când nimeni nu se aștepta. Suntem foarte bucuroși că totul s-a rezolvat cu bine. ZAUGSTETTER, 
Deva

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)
l»"
or

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 Ici
-r

GRATUIT, în fiecare vineri primești
J T 3333 comp^et siffiliment

ixi de televiziune.

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

Nu avem de unde să știm cine a fost coordonatorul echipei de negocieri și cum s- a reușit eliberarea lor fără a se da nimic în schimb. Sper ca detaliile să le aflăm curând și să aflăm și noi care sunt dedesubturile acestei eliberări.
Aurel, 
Deva

Toți oamenii au contribuit, într-o mai mică sau mai mare măsură, la eliberarea jurnaliștilor. Președintele României, oamenii care fac parte din celula de criză, comunitatea arabă. Ne bucurăm, eliberarea lor este o ușurare pentru toți!
Adriana, 
Deva

Toți au contribuit la eliberarea jurnaliștilor. Avem încredere că președintele României va face precizări în legătură cu răpitorii și cum s-a reușit până la urmă eliberarea lor fără retragerea trupelor sau plata unei recompense bănești.
Emil Rotea, 
Deva

Economisește cu abonamentul
s

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

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

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

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

Traian Băsescu. Din cele prezentate de televiziuni am văzut că președintele României a fost cel care s-a zbătut foarte mult pentru a implica toți oamenii care ar putea contribui la eliberarea jurnaliștilor. Este bine că totul s-a rezolvat! 
Manuela Resiga,
Deva

cwÂmmJ
Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

Numele

LocalitateaTelefon (opțional)t <

tiberiu.strolaeinfomimedla.ro
rmmedia.ro


• Cupa de Primăvară. ATM „Kogaion" Praștie a participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Cupa de Primăvară, organizată în Cheile Vălișoarei (județul Alba) de către CTSE Acropolis Aiud Reprezentanții clubului orăștian au reușit să obțină locul II la proba de orientare turistică și să ocupe locul III în clasamentul general. (C.M.)
• Sferturi de finală. Cupa României la fot- nal, faza județeană, își va derula, miercuri, de la ora 17.00, faza sferturilor de finală într-un singur meci eliminatoriu. Programul partidelor este următorul: CFR Marmosim I - Ponorul Vața; Gloria Geoagiu - Retezatul Hațeg; Minerul Aninoasa - Minerul Uricani; Minerul Teliuc - CFR Marmosim I. (C.M.)
• Hagi dorit la Steaua. Gigi Becali a declarat, ieri, că Gheorghe Hagi, este principalul candidat pentru a prelua conducerea tehnică a formației Steaua. (C.M.)

Cei zece medaliațt ăi CSS Deva la Campionatele Naționale ale cluburilor sportive școlare, împreună cu antrenorii lor (Foto: Traian Mânu) 

Record de medalii i a lupte

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 8-a, 15-16 mai: Ener- 

goconstrueția Craiova - EE CIP Deva 4-6; FC Bodu București 

- AS Odortieiu Secuiesc 1-4; ACS 3 București - Futsal M. 

Constanța 7-2.___,_____________________ '

strucția Craiova; Futsal M. Constanta - FC Bodu București; 

AS Odorheiu Secuiesc - FC CIP Deva
Etapa a 10-a (ultima), 29-30 mai: Energoconstrucția Craio

va - AS Odorheiu Secuiesc, FC CIP Deva - Futsal M. Con
stanța; EC Bodu București - ACS 3 București.

Clasamentul
1. Odorheiu 8 6 1 1 30-14 23

2. FC CIP 8 4 2 2 37-29 19

3. ACS 3 8 5 1 2 36-24 18

4. Enerqo 8 3 0 5 29-29 10

5. Constanta 8 2 1 5 16-34 10

6. FC Bodu 8 1 1 6 18-36 10

La jtaitui iu piay un cl;iijjcic 
taj: FC Bodu - 6 puncte;

- 4 puncte; FM Constanta -

âU JJICt-dl ILU Uf I (JctLUI.Ul pUIIU 
CIP - 5 puncte; AS Odorheiu
3 puncte; ACS 3 București -

1.1 1 Ob V
Etapa a 9-a, 22-23 rnai: Al2S 3 București - Energocon-

■ CSS Deva a cucerit, 
pentru prima dată în 
istoria clubului, 10 
medalii la un concurs.
ClPRIAN MARINUț__________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva Sportivii și antrenorii secției de lupte a CSS Deva au obținut o performanță de excepție la ediția din a- cest an a Campionatelor Naționale ale cluburilor sportive școlare, rezervate cadeților, desfășurate la finalul săptămânii la Brașov.
Fete de aurDupă ce la competițiile anterioare din acest an au cucerit doar trei sferturi din medaliile pe care și le-au propus, acum devenii au dat lovitura, obținând 10 medalii: patru de

i

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a a 23-a, 21-22 mai: 

Victoria Călan - Metalul Crișcior 4-0; Minerul Uricani - 
Ponorul Vața 5-0; Dacia Orăștie - Minerul Teliuc 7-0; 

Minerul Aninoasa - Constructorul Hunedoara 4-0; CFR Mar- 
.ț moșim - Minerul Bărbăteni 3-0; Univ. Petroșani - Retezat- 

- ’ ul Hațeg 5-0; Gloria Geoagiu a stat.

Clasamentul

Etapa a 24 -a, 28-29 mai: Ponorul Vața - Victoria Călan; 
Minerul Teliuc - Minerul Uricani; Constructorul Hunedoara 

- Dacia Orăștie; Minerul Bărbăteni - Minerul Aninoasa; 

Retezatul Hațeg - CFR Marmosim; Gloria Geoagiu - Univ. 

Petroșani; Metalul Crișcior - stă

1. Minerul Uricani 21 20 1 0 71-12 61

2. CFR Marmosim 21 15 1 5 66-16 46

3. Retezatul Hațeq 21 15 1 5 41-23 46

4. Minerul Aninoasa 21 13 4 4 47-14 41

5. Ponorul Vața 21 10 3 8 36-32 33
6. Minerul Bărbăteni 21 10 3 8 25-29 33

7. Dacia Orăștie 21 10 0 11 48-27 30
8. Constructorul Hd. 21 8 1 12 25-43 25

9. Minerul Teliuc 21 7 3 11 26-48 24

10. Univ. Petroșani 21 5 4 12 27-43 19

11. Victoria Călan 21 5 3 13 24-46 18
12. Metalul Crișcior 21 3 6 13 18-58 15
13. Gloria Geoagiu 21 1 1 19 10-72 4

CIP rămâne în cărți la titlu
■ Devenii au învins, 
aseară, la Craiova, cu 
6-4, după ce au fost 
conduși cu 3-1.
ClPRIAN MARINUț__________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Vicecampioana națională continuă să viseze la câștigarea titlului, după ce s- a impus, aseară, în deplasare, cu Energo Craiova. Având doar varianta victoriei pentru a mai putea spera devenii s- au mobilizat și au învins, grație ambiției deosebite, un adversar motivat și periculos.CIP a început curajos și a deschis scorul prin Al-Ioani: 0-1. Replica oltenilor nu s-a lăsat mult așteptată și, până la finalul reprizei, Energo a preluat conducerea: 2-1. Ime

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 22-a, 22 mai: Zarandul 

Crișcior - Gloria Bretea Română 2-2; Unirea Zam - Victo
ria Dobra 1-1; Goanță Ghelari - AS Sântămăria ©rlea 3-2; 

AS Boșorod - Știința lancu de Hunedoara 0-2; Viitorul 

Pâdișa - Streiul Simeria Veche 3-2; Casino Ilia - CFR Mar

mosim II 0-1; Cerna Lunca Cernii a stat. Restanțe: Cerna 
Lunca Cernii - CFR Marmosim II 2-13; AS Boșorod - Viitorul 

PăClișa 0-3.

Clasamentul

Campioane la minihandbal

Etapa a 24 -a, 5 iunie: Unirea Zam - Gloria Bretea Română; 

Cerna Lunca Cernii - Zarandul Crișcior; Goanță Ghelari - 
Victoria Dobra; Viitorul Păclișa - AS Sântămăria Odea; Casi
no Ilia - Știința lancu de Hunedoara; CFR Marmosim II - 

Streiul Simeria Veche; AS Boșorod - stă.

1. CFR Marmosim II 20 17 2 1 101-23 53
2. Casino Ilia 21 15 3 3 71-18 48
3. Streiul Simeria V. 19 13 1 S 60-36 40
4. AS Sântămăria 20 10 1 9 59-47 91
5. Gloria Bretea 20 9 4 7 46-37 31
6. Zarandul Cricior 20 8 4 8 30-54 28
7. Viitorul Păclișa 20 8 3 9 38-42 27
8. Victoria Dobra 20 6 8 6 49-48 26
9. Știința de Hd. 20 7 4 9 34-44 28
10. Goanță Ghelari 20 6 3 11 30-49 21
11. Cerna L. C. 19 5 3 11 42-68 18
12. AS Boșorod 18 3 4 12 25-66 13
13. Unirea Zam 17 1 2 14 15-68 5

Deva (C.M.) - Nelu Ardelean, președintele Asociației Județene de Handbal Hunedoara, le-a premiat, sâmbătă, pe componentele echipei de mini-handbal a Clubului Municipal Deva, câștigătoare ale Campionatului Județean.Competiția a aliniat la start câte o echipă din Deva, Hunedoara și Petroșani, care s-au 

aur, una de argint și cinci de bronz. Cea mai bună performanță au obținut-o fetele care au cucerit patru titluri naționale și două medalii de bronz, rezultate cu care echipa de- veană ar fi trebuit să ocupe locul I în clasamentul pe echipe al concursului feminin. Trei dintre campioane sunt pregătite de Cosmin Văcărașu și la acest concurs s-au revanșat pentru semieșecurile de la campionatul național general, când fie au ratat aurul, fie nici măcar n-au prins podiumul. „Mihaela Feudean (ctg. 38 kg) a luat aurul, demonstrând că doar accidentarea la umăr a privat-o de titlu la concursul precedent. Maria Pop (ctg. 49) s-a întrecut pe sine, învin- gând-o pe medaliata cu bronz la europenele de anul trecut, iar Masuda Hattab (ctg. 52 kg) s-a concentrat la maximum și 
diat după pauză, oltenii s-au desprins la două goluri (3-1) și se părea că totul s-a terminat pentru FC CIP.Conștienți că nu mai au ce pierde și că riscă să-și irosească munca dintr-un întreg campionat înaintea duelului cu AS Odorheiu, devenii au început cursa de urmărire. Ambiția și dăruirea au dat roade, FC CIP înscriind după un joc excelent cinci goluri consecutive: 3-6. Energo a încercat să revină, dar n-a mai avut forța să înscrie decât un gol dintr-o lovitură de penalitate: 4-6.
Adrenalină purăPentru spectatorii neutri spectacolul oferit de cele două combatante a fost de calitate europeană, iar pentru cei implicați emoțional întâlnirea 
nee cu jocuri fiecare cu fiecare, disputate în cele trei o- rașe. Formația campioană, pregătită de Ramona Truță a fost neînvinsă în toate cele șase partide și a fost premiată cu o frumoasă cupă și cu diplome. „AJH și-a atins scopul de a promova mini-handbalul, peste 40 de fetițe participând la acest Campionat Județean”, 

și-a îmbunătățit performanța de la generale”, preciza Cosmin Văcărașu. A patra medalie de aur a cucerit-o Alexandra Leuca, campioană națională și la general, care s-a impus la fel de clar ca la precedenta competiție. „Alexandra a învins-o în finală pe fosta campioană națională, componentă a lotului național, iar pe întreg parcursul competiției n-a pierdut nici un punct tehnic”, preciza antrenorul său Moravan Suraj. Medaliile de bronz au foșt aduse de Valentina Haida (ctg. 52 kg), antrenată de Cosmin Văcărașu și de Elena Ilica (ctg. 40 kg), antrenată de Doru Ailincăi.
Vedeta competițieiBăieții au avut și ei rezultate bune, cucerind o medalie de argint și trei de bronz. Vicecampion național a de
a fost asemeni unui vaccin cu adrenalină.Golurile multe și spectaculoase, răsturnările de scor, combinațiile și execuțiile tehnice de efect și ambiția jucătorilor au produs emoții extreme, determinându-1 pe Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP, să compare meciul cu unul de Liga Campionilor. „Ambele echipe au luptat de parcă dacă ar fi învins ar fi câștigat Liga Campionilor. Dacă vor juca la fel ca azi, ambele echipe pot câștiga întâlnirile cu AS Odorheiu, din ultimele două etape”, preciza Paul Grecu, visând la rezultatele de care au nevoie devenii pentru câștigarea trofeului.Marcatorii FC CIP: Al-Ioani, Gavrilă, Conig, Gherman, Mo- lomfălean și Măgurean. 
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venit Sergiu Păuleț (ctg. 54 kg), antrenat de Doru Ailincăi, iar medalii de bronz au obținut Vlad Colda (ctg. 63 kg), antrenor Cosmin Văcărașu, Ovidiu Urzicean (ctg. 100 kg), antrenor Moravan Suraj și Marius Abrian (ctg. 58 kg), antrenat de Doru A- ilincăi.„Sportivii au luptat la turație maximă și CSS Deva a fost vedeta competiției, reprezentanții celorlalte cluburi fiind invidioși pe succesele noastre. E un rezultat extraordinar pentru club care a- rată adevărata valoare a școlii de lupte devene. Cred că la lupte suntem pe unul dintre primele locuri din țară”, comenta Partenie Matei, directorul CSS Deva, cel care cu pasiune și eforturi financiare susține sportivii pentru a realiza aceste performanțe.

Tibi Măgureanu, autorul unui 
gol decisiv (Foto: Traian Mânu)

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


Vând ap. 2 camere (03)
• nmniM talcan închis, decomandate, și 
garsonieră, zone liniștite. Tel. 0741/659659, fără 
intermediari.
• ckcdl tona Dacia, etaj 1, ocupabil imediat, 
balcon închis, ușă metal .gaz contorizat 2 focuri, 
apometre. Tel. 0722/585819
• decomandata, M mp, 2 balcoane, contorizări, 
ultracentral, etaj 2, Deva, preț 1,600 mid. lei. Tel. 
0724/579308.
• decomandata, balcon închis, modem 
amenajat zona Liliacului, Deva, preț negociabil. 
Tel. 0745/039628.
o decomandata, repartitoare, gaz contorizat 
gresie, faianță, ba Decebal, etaj 6, lângă 
(armade. Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 217413.
• foarte iraint, semldecomandate, Dada, etaj 

1, ocupabil imediat parchet lamelar, bucătărie, 
tale, hol cu gresie șl faianță, contorizări, ușă 
Stejar. Tel .0722/5WW.
• toarte ugant, semldecomandate, Goldu, 
ocupabil Imediat parchet balcon deschis, 
jaluzele verticale, centrală termică, bine 
întreținut TeL 0722/585819.

• ta cbaA contorizări, 2 focuri gaz, Interfbn, 
etaj Intermediar, zonă centrală parchet faianță, 
balcon, preț 900 milioane lei. Tel 0745/202164
• ta drcuft, Dada, ocupabil Imediat etaj 1, hol 
lung, baie cu geam, contorizări 2 focuri, apo
metre, balcon închis, ușă metal. Telefon 
0722/585819.
• ta Hunedoara, circuit multiple îmbunătățiri, 
preț 500 milioane lei. Tel. 0725/370211.
• ta Hm 18 șl cumpăr garsonieră, maxim 410 
milioane lei. Tel. 0720/437889.
• parter, zona școlii Gen. Nr. 6, contorizări. bine 
întreținut preț 600 milioane lei, negociabil. Tel. 
0727/756116,0740/232043.
• aamldecomandate, 2 focuri gaz, repartitoare, 
apometre, zona Gojdu, bine întreținut preț 890 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/756118
• semldecomandate, Hunedoara, Micro 1, 
multiple îmbunătățiri, preț 500 milioane lei. Tel. 
0726/370211.
• inent decomandate, 2 balcoane, st 60 mp, 
parchet contorizări, faianță, etaj 2, Magazinul 
Tineretului, preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418
• urgent semidecomandate, etaj 1, Dacia, 
ocupabil imediat parchet lamelar, lavabll, hol, 
baie, bucătărie gresie și faianță, instalații elec
trice și sanitare noi TeL 0722/585819.
• wgtnț zona Kogălnlceanu, etaj Intermediar, 
baie cu geam, jaluzele verticale, centrală 
termică, balcon închis. TeL 0722/585819.
• zona tata Dacia, etaj intermediar, preț 16.000 
euro. Tel. 221274,0723/419974
• zonă centrală Hunedoara, etaj 1, centrală 
termică în garanție, gresie, faianță, parchet 
instalații noi, ușă metalică, balcon mchis, preț 
720 mii. lei, negociabil. Tel. 0722/972981.
• zonă ultracentrală, 55 mp, balcon, centrală 
termică. Tel. 221274,0723/419974

• casă cu 3 camere, bucătărie, baie, garaj, 
geamuri termopan, centrală termică și teren 870 
mp, în Săulești. Tel. 0727/844590 sau 261268
• casă,iătracsnlraL pretabilăși pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva, tel. 0726/972966.
• Stawria Veche, stil occidental, 3 camere mobi
late, hol, baie, bucătărie, terasă, 50 ari grădină 
cu pomi, 20 ari teren arabil, preț 125.000 euro. Tel. 
0721/579308233789.
• uqană 3 c amere, bucătărie, baie, 3 garaje, st 
400 mp, zona Ceangăi, preț 57.000 euro, nego
ciabiL Tel. 0727/756116 0740/232043.
• țigani, ta Deva, 2 corpuri, 2 băi, centrală 
termică Valliant, zonă bună preț 2,4 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0727/756116

Vând case de vacanțâ (15)
• constrocpt 2002. D+P+E, stațiunea montană 
Straja. 7 camere decomandate, 3 băi. 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320996

Vând case la țară (17)
• 2 camera, bucătărie, curent, fântână în curte, 
40 ari teren, antenă parabolică preț 320 milioane 
lei, negociabil. Tel. 221274 0723/419974
• casă cu curte 845 mp șl grădină 3507 mp, 
Tâmpa, lângă Simeria, apă gaz, canalizare la 
poatfă Tel. 0788/469152,0254/212803.
• ta Certaju de Sus, nr. 17, preț 520 milioane lei, 
negociabil. Tel. 231289,0727/861357.

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

• ta Ormlndea, 2 camere, bucătărie, hol central, 
curte, 1223 mp, grădină vie, fântână preț 360 
milioane lei. Tel. 0727/756116

Vând garsoniere (19)
• contort 1, decomandată bucătărie, bale, 
balcon închis, apometre, repartitoare, ocupabilă 
imediat, bdul. Decebal. Tel. 0741/154401.
• ta Dada, parter, parchet laminat, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
ocupabilă imediat. Preț: 550 mii. lei. Tel. 220579.
• ta Deva, urgent, zonă centrală cu balcon 
închis, preț 670 milioane lei, negociabil. Tel. 
0727/756116.
• urgent, decomandate, 30 mp, zonă bună 
amenajată modem, ocupabilă Imediat, preț 
17.700 euro. Tel. 0745/640725.
• vând garsonieră în cartier Dacia, bl. 4 etaj 1, 
apă și gaz contorizate, bine întreținută Tel. 
230592,0723/807419. Nu sunt agent imobiliar.

Imobile chirii (29)

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

• vând apometre apă caldă sigilate, verificare 
metrologică decembrie 2006, preț negociabil. 
Tel. 0720/043457,0727/280276.
• vând mașină de surfilat Triploc, nouă și piese 
schimb, motor electric, pedală graifer, cuțite. 
Tel. 217543.

Decese (75)

Cumpăr ap.2 camere (04)
Vând terenuri (21)

• wgent ta zonă bună. Deva, plata imediat Tel. 
215212

Vând ap. 3 camere (05)
• central, Deva, etaj 2, renovat parchet gresie, 
faianță, ușă metal, apometre, gaz 2 focuri, preț 
720 milioane lei, ocupabil Imediat Tel. 
0722/564004
• toarte urgent etaj Intermediar, zona Dacia, 
living, 2 dormitoare, baie șl bucătărie cu gresie șl 
faianță, contorizări, ușă metal. Tel. 0722/585819.
• semldecomandate, etaj intermediar, living, 2 
dormitoare, bucătărie, baie, ușă metal, 
contorizări, amenajat parchet ocupabil imediat 
Tel. 0722/585819.
• semldecomandate, parchet tenmopane, 
gresie, faianță, centrală termică, etaj 1, zona 
Scărișoara, preț 26.000 euro, negociabiL Tel. 
0742/019418
• zonă ultracentrală, etaj intermediar, 2 băi, 
bucătărie mare, balcon mare 9 mp, centrală 
termică, în Simeria, preț 1300 mid. lei, nego
ciabil. Tel 0727/844590.

Vând ap. 4 camere (07)

• UDO mp teren intravilan, grădină 20 x 60 mp, în 
localitatea Totești - Hațeg, lângă școală 12.000 
lei mp, negociabil, acte la zi. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• Intravtan, cu pomi fructiferi, 87 ari, lângă 
Primăria Berthelot, împrejmuit, se poate parcela, 
5 km de Hațeg, la asfalt Tel. 770687.
• htravian, pentru construcție casă in Șoimuș, 
la asfalt s 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă Informații latei. 220269,0746/029058
• Wravlan, st 5700 mp. Deva, str. Prelungirea 
Vulcan, se poate parcela, preț 18 euro/mp. Tel. 
0723/507236,0722/338619,074V138535.
• persoană fizică vând teren la ieșirea din Băile 
Felix, vizavi de USAOIL: 1/ hectare(30X400) cu 30 
m front stradal: 15E/m2, negociabil; Tel: 0727 332 
685 (i)
• wgent, teren în zona Macon, 6000 mp, fs 45 m, 
preț 8 euro. Tel. 0722/585819.
• vând 3516 mp loc de casă la 3 km de Hune
doara, fs 22 m, apă gaz, curent loc drept zonă 
liniștită pancelabil, 10 euro/mp. Telefon 
0723/005657.

• central Deva, decomandate, 100 mp, 3 
balcoane, 2 băi, centrală termică, parchet 
gresie, faianță, totul occidental, 43.000 euro, 
negociabil. Tel. 215212.

Cumpăr terenuri (22)
• teren agricol plan, ofer 500-600 euro/ha. Nu 
sunt agent Tel. 0722/161644,225640.

Vând case, vile (13) Vând locuri de veci (23)

• 2 camera, bucătărie, baie, hol, grădină, zona 
Cetate Deva, preț 1,4 mid. lei, negociabil. Tel. 
0727/756116
• 3 camera, bucătărie, cămară, hol central, apă 
trasă în curte, curent trifazic, 4 focuri gaz, preț 
1350 mid. lei, negociabil, Deva, Călugareni, nr 
131. Tel. 223176,0727/439632.
• ta Simeria, zonă centrală, 3 camere șl 
bucătărie, curte, grădină, și apartament 4 
camere, Simeria, ultracentral, parter, amenajat 
deosebit, preț pentru fiecare 135 mid. lei. Tel. 
0720/437889.

• vând cavou în capelă 2 locuri, cimitirul Emi- 
nescu, lângă Biserica Catolică Tel. wn/THXn, 
0722/873505.

Vând spații comerciale (25)
• vad format, zona Eminescu, amenajat alee, 
betonată ușă și geam termopan, contorizări, 
baie și bucătărie amenajate. Tel. 0722/585819.
• vând spațiu ultracentral, ST=55 mp, super 
amenajat. Preț: 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/507169.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs 
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.
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■ IncNriem local nou de alimentație publică cu 
formație, pentru mese festive, 30 ■ 50 locuri, la 
prețul de 4000.000 lei/zi. Rezervări 211856, 
0722/341054
• InchHez ta Hațeg spațiu comercial ultracen
tral, 75 mp, 2 vitrine, loc de parcare, intersecție 
dramuri naționale. Tel. 770735, 770367, 
0722/876141.
• ofer spațiu comercial, în central orașului Brad, 
suprafață 120 mp. Relații tel. 0722/636339.
• ofer spre închiriere apartament 4 camere, 
central Deva, mobilat, utilat, preț 250 euro/lună 
Tel. 0727/756116.
• ofer spre închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată în Deva, preț 700.000 lei/zi. Tel. 
0722/564004
• tânâri titrată caut pentru închiriat pe termen 
lung garsonieră mobilată în Deva. Tel. 
0721/055313.

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, af 1983, stare bună preț 
negociabil. Tel. 0727/773142.
• vând Dada Super Nova Confort, AF 11.2001, 
argintiu, motor, cutie Renault Clio, 24000 km, 
preț 3800 euro. Tel. 0724/315252 sau 0726/224003.
• vând Dada Super Novă 2002, albastru catifea, 
34000 km, preț 140 milioane lei. TeL 0722/223552.
• vând urgent Dacia 1310 Li, af 2000, injecție, 
taxe la zi, stare perfectă de funcționare, 
casetofon, cauciucuri noi pe față preț 85 
milioane lei. Tel. 0726/756058

Auto străine (37)
• vând Clelo af 1996,50.000 km, stare foarte 
bună preț negociabil. Tel. 0724/218045,215668
• vând Ford Fiesta, benzină 1300 cmc, af 2002, 
închidere centralizată faruri el., Climă radio + 
CD, 49.000 km, jante aluminiu, alarmă 4 airbag, 
abs, servo total, 6900 euro. Tel. 0745/202164
.• vând Lada 1200 S, stare excelentă ținută în 
' garai, rulat 56.000 km, merită văzută preț nego
ciabil. Tel. 0254/215326.
• vând Renault 25 D, 2068 cmc, af 1987, stare 
bună, jenți aluminiu, preț 1900 euro, negociabil. 
Tel. 222120 seara, 0741/153075.

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă monoax pentru tractor 45 CP și 
tractor ■ necesită reparație. Preț neg. Tel. 683091.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• Vând abrfdit, arc spate, IMS, trombă 
diferențială Tel. 611439.

Moto-velo (41)
• vând bicicletă semicursleră defectă pentru 
piese. TeL 0723/005657.

Piese, accesorii (42)
• vând diferite piese Ladă noi, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, parbrize, aripi față 

segmenți, pistoane. Tel. 770687.
• vând punte spate, lunetă și cutie viteză 4 
trepte Dacia 1300. Tel. 260412.

Mobilier și interioare (47)
• vând bufet de sufragerie cu placă marmură 
albă Alt Deuch, vechime de cca 100 de ani, stare 
ireproșabilă Tel. 212272,'0723/732560.
• vând canapea extensibilă servantă birou, 
măsuță tv, masă extensibilă sufragerie, 
mochete, mobilă hol, masă + 6 scaune tapițate, 
mașină automată combină frigorifică Tel. 
218084,0742/939993,0743/211074,0724/643045.
• vând geamuri, de apartament, duble, 5 bucăți. 
Tel. 228715. seara.

Televizoare (48)
• vând tv color Nei, diagonala 63 cm, preț bun. 
Tel. 228715, seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

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

Aparate foto si telefonice 
(50)

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

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• vând gaid de beton, asigur transport și 
montat Tel. 0723/659753.
• vând ieftin 15 pereți din prefabricate (12 mari 
pentru exterior și 3 mici pentru interior), pentru 
construcții de casă cabană Tel. 260412.
• vând lemn pentru construcții, diverse dimen
siuni, (elemente de șarpanta, scândură). Tel. 
0744/544186,0745/009934.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, monede cu eclipsa, 2 
euro/bucata. Tel. 0723/005657.

Electrocasnice (56)
• vând congelator 5 sertare, preț 25 milioane lei. 
Tel. 229212.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 10 familii de albine. Tel. 0745/993158 de 
luni până vineri, orele 6-22.
• vând arbora de cafea 4 ani, foarte frumos, 
frunze 17 cm lungime. Tel. 227224
• vând lân șl otavă de grădină producție 2004, 
Hunedoara. Tel. 0723/005657.
• vând lămâi 15 ani cu lămâi pe el, preț nego
ciabil. Tel, 217543.
• vând porumb știuleți, 2 tone. Tel. 232083, 
seara.
• vând capra sterpe, în Orăștloara de Sus, nr. 
174 Tel. 0745/688306.
• vând wgent 10 familii albine, foarte bune, preț 
convenabil, și miere salcâm și polifloră Tel. 
212167.
• vând 100 familii albine. Tel. 0257/310197.

• oferim la prețuri mici siropuri concentrate • 12 
sortimente ■ pentru consum casnic, sifoneril etc., 
îmbuteliate la sticle PET sau la butoi (vrac). 
Devă tel. 235320,0745/096678

• Societate autorizată vinde șl în 12 rate 
lunare tahografe fabricate în Scoția la 
prețul de numai 1.700.000 lei pe lună prețul 
include montaj, verificare și calibrate. 
Pentru plata pe loc 15.990.000 lei. Tel. 
0744/5619640269/228707.

• vând copertară, cântar, vNrtaâ verticală 
mașină măcinat cafea, raft cu 5 comparti
mente și casă de marcat fieiațll tel 
0728/1010680743/204741

• vând aparate de întreținere și masaj, la prețuri 
promoționale, cash sau rate. Tel. 228715.
• vând mașină de cusut Ileana, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 217413.
• vând servicii Arcopal 44 piese, 1.800.000 lei, 

tacâmuri la geantă Diplomat 12 persoane, 
1.800.000 lei, fustă piele, 600.000 lei și fustă piele 
lungă 1 milion lei. Tel. 234076.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Graze Remus. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciudai Radu Mihai. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Schuller Maria Elisabeta Se declară nul.
• pierdut carnet student la Facultatea Spira 
Haret, pe numele Bolog Simona Valeria. Se 
declară nul.

Matrimoniale (69)
• domn 50/182/», nebăutor, apt să primească 
și să ofere iubire, respect tandrețe, doresc 
cunoștință cu doamnă din Deva, 
prietenie/căsătorie, cu suflet frumos. SMS sau 
apel, Dan. Tel. 0740/405721.
■ domn, 43 de ani, doresc cunoștință cu o 
doamnă, pentru căsătorie. Aștept SMS. Tel. 
0721/170245.
• 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.

Prestări servicii (72)
• confecționări huse pentru Logan, Solenza, 
Renault Clio, Scenic, Megan, Twingo, Cielo, Opel 
Astra 17 DTI, Deva, Micul Dalas. Tel. 0727/756681.

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

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

• Societate comercială 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.

• Înființăm ta numai 10 zile societăți co
merciale, asigurând toate servirile (statut, 
procură caziere, depunere-ridicare acte, 
ștampiă). TeL 0788/189101

• 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.
• organizăm mese festive, nunți, botezuri, 
onomastice, la prețuri avantajoase. Tel. 
0724/428559.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• absolvent studii 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 vânzătoare chioșc ABC și șofer pentru 
taxi - Deva. Tel. 0740/273734.
• angajez vânzătoare pentru piața Azur. Tel. 
233566,0722/676066.
• Ocazie excelentă de job suplimentar în timpul 
liber, într-o companie româno-germană de 
succes. Aveți șansa unei cariere cu câștiguri 
financiare deosebite pentru dumneavoastră 
Tel. 0746/054005.

După o grea suferință a trecut la cele veșnice
GOȚA ELENAîn vârstă de 68 de ani, din Deva. înmormântarea are loc azi, ora 13, la Cimitirul Ortodox Bejan, cu plecare de la Casa Mortuară Deva. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Fiica Codruța

Colectivul ziarului „Cuvântul liber” Deva este alături de colega lor Codruta Gota în momentele dureroasei despărțiri de scumpa sa mamă. Sincere condoleanțe.
Cu nemărginită durere deplâng moartea prietenei mele dragi

LENUȚAGOȚASunt alături de iubita ei fiică Codruta. Dumnezeu să o odihnească in pace.
Bobi Negoescu

Suntem alături de Codruta Gota în momentele grele prici- I nuite de trecerea în neființă a scumpei sale mame *
GOȚA ELENA ■Sincere condoleanțe.

Familia Gheonea L

• SC Danielle Company SRL cu sedul ta 
Deva, Sir. Rânduitei, nr.6, angajează trico- 
teri pentru mașini de tricotat Relaffi la tele
foanele 0254/206094 206194 206195, 
0721/205011.

• SC Dariane Instal SRL Deva angajează 
personal pentni magazin de instalații șl 
amenajări Interioare. CV-urile se depun In 
clădirea Cepromin, etajul 3, camera 312. 
Retați sutfimentare la teL 0254/220313.

• SC Hany Wh Corn SRL Deva distribuție 
cosmetice angajează agent comercial cu 
domiciliul stabil în Deva. Condiții: carnet 
auto cat B. vechime minimum 1 an, cazier. 
CV la tel/fax 0254/233400.

• societate comercială angajează factu- 
risUL CV la tel/fax 230899,224549.

• firmă dBtrflxiftoare produse tutun caută 
reprezentant în Deva. CV la fax 0259/447152.

ĂNGAJEAZA

•Barman

CONDIȚII: * vârsta maximă 
3Ga ani;-sșârit de inițiativă; 4 
• bună comunicare.
Pentru relații și informații 
suplimentare, la telefonul: 
0788/356.486.

• societate comercială angajează pentru 
depozit Deva, personal necalificaL TeL 
232715,226149, zfinic 8-16.

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

Cursuri oferite mediului de afaceri din 
Regiunea V Vest

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara anunță începerea 
cursurilor de instruire organizate prin proiectul Centrul Regional pentru 
Instruire Anhaprenorială din cadrul programului de finanțare de UNHJNEA 
EUROPEANA prin programul Phare 2002 Coeziune Economică și Socială 
Schema de Finanțare Nerambursabilă „Dezvoltarea Resurselor Umane'.

Cursurile se adresează persoanelor din zonele defavorizate aflate în 
județele Timiș, Caraș - Severin și Hunedoara din cadrul Regiunii 5 Vest 
(județul TIMIȘ: Nădrag, Tomești, Margina, județul CARAȘ - SEVERN: 
Anina, Oțelu Roșu, Oravița, Bocșa, Caransebeș, Reșița, județul HUNE
DOARA: Aninoasa, Uricani, Hațeg, Simeria, Călan, Brad, Orăștie, Petrila, 
Lupeni, Vulcan, Petroșani, Deva, Hunedoara).
Cursurile vor începe din 30.05.2005 și vor avea următoarea structură:
1. Cursuri pentru potențiali întreprinzători, angajați, persoane care doresc 
să-și înceapă propria afacere:
Tematică:
• Proceduri legale pentru crearea și înregistrarea i.M.M.-ului.
• Noțiuni de management și marketing.
• Instruire privind întocmirea unui plan de afaceri.
• Comunicare în afaceri.
2. Cursuri pentru administratori de firmă:
Tematică:
• Managementul resurselor umane în organizații și firme.
• Managementul financiar.
• Marketing.
• Comunicare.
Locul de desfășurare: Sala mare a Camerei de Comerț și Industrie Hune
doara din Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23.
Programul cursului: zilnic, între orele 16.00 - 20.00.
Informații și înscrieri se pot obține, respectiv face zilnic, între orele 08.00 
- 16.00, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara din Deva, 
Str. 1 Decembrie nr.23, cod poștal 330025, tel. 212.924, 216.792, fcuc 
21B.973, e - mail: ccihd@mail.recep.ro, website: www.ccihd.recep.ro.

(23758)

RECLAME

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
mailto:ccihd@mail.recep.ro
http://www.ccihd.recep.ro
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în temeiul art. 117, punctul 5, Cooperativa Meșteșugărească de Invalizi 
Progresul Deva convoacă adunarea generală a membrilor cooperatori, 
pentru data de 09.06.2005, ora 10, la sediul cooperativei, din str. Cuza 
Vodă, nr. 37, având următoarea ordine de zi:
a) . Prezentarea situației patrimoniului, a numărului părților sociale 
pentru fiecare membru cooperator, a modului de fonnare a capitelului 
social-
b) . Aprobarea modificărilor statutului conform Cegii nr. 112D0S. <23 Z43j

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

Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 

prin depozitul ANIMIX 
situat pe Calea Zarandului, nr.79, Deva \

)

Asigurăm furajarea cu furaje ANIMIX- 
combinate și granulate import Ungaria. 

Oferim consultanță de specialitate gratuita. 

Relații la tel. 0254 - 219971,0723 - 627031.

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing
pentru punctul de lucru din Deva

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

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

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

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

Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!

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

caută pentru dezvoltarea echipei

• coordonator vânzări
Condiții:• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare și organizare;• cunoștințe PC (Word, Excel);• permis de conducere cat. B, mașină proprie;• disponibilitate la program prelungit.
Oferim:• salariu atractiv;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• posibilități de training.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter 
sau la tel. 211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
CV-urile se primesc până la data de 10,06.2005.

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 

șt 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

OE3Eli@M

mailto:loredana.ghejan@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră ctenta, suprafață mare, perchet posi
bilitate cabină dus, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. TeL 0722/624091. (Casa Grande)
• cameri rimă* Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabă chiuvetă in cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• km L Maniu, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet Preț 650 mii lei, negociabil. Relații la țel. 
21947& (Ag. Imob. Multiprima)
• am Dada, 25 rm, ocupabilă imediat Preț 480 
mii. lei, negociabil. Relații la tel. 21947a (Ag. 
Imob. Multiprima)
• dac, am Mărăștiul Nou. gresie, faianță, 
balcon închis, preț 670 mii. lei. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• gvsorieri, zona Gojdu, etaj bun, dea, par
chet gresie, faianță, apometre, preț 19.000 euro. 
Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
• bd Decebal, et intermediar, repartitoare, 
apometre, gaz contorizat balcon. Preț 850 mii. 
lei. Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 1, dec., contorizări, balcon închis, 
gresie+faianță Preț 20000 euro. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• Al fauhd, etaj 3, contorizări, balcon. Preț 450 
mii. lei.' Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• contat t dec., bucătărie, baie, balcon închis, 
bd. Decebal, ocupabilă Imediat Tel. 0741/154401. 
(Garant Consulting).
• contat 1, dea, bucătărie, bale, balcon închis, 
contorizări, etaj 7/9, ocupabilă imediat, bd. 
Decebal. Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant 
Consulting).
• Decebal, Maj intermediar, contorizări, balcon 
închis. Preț negociabil. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• etnddea, balcon, apometre, etaj Intermediar, 
Gojdu, preț 700 mii. lei, negociabil. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• dec, parchet laminat, gresie, faianță, 
contorizări, termopan, balcon, ușă lemn masiv, 
etaj intermediar, Dorobanți, preț SO 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)
• zona Gojdu, et 1, modificată, 40 mp, contori
zări apă, gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță, tavan fals, spoturi, parchet, mochetă, bine 
întreținută, tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta

• zona Sala Sporturilor, cu balcon, et Interme
diar, parchet gresie, faianță, contorizări, preț 
530 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandată, contorizări, 
parchet gresie, faianță, renovată, ocupabilă 
imediat preț 485 mii. lei negociabil tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Zanritascu, dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat preț 650 mii. lei. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
• zoi Mărăsti, dec., mobilată, balcon închis, et 
1,700 mii. Iei.235208 '21/744514 (Rocan 3000)
• zona Mărăsti, vedere la stradă, liberă, 550mil. 
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 Mătăsii, etaj intermediar, gresie, faianță, 
parchet mochetă, ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/234401, 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet, 
dec. Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401, 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• zona Eminescu, dec., st 35 mp, balcon, 
cămară, et intermediar, contorizări, recent 
amenajată. Preț 520 mii. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0727-706518 (Rubin’s Home)
• zonă buiă, dec., amenajată frumos, liberă, 
preț 695 mii., negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• B-<ta 22 Decembrie, dec., 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimason)
• zona Gojdu, amenajată, modificată cu living, 
parchet laminat, gresie, faianță, contorizări, 48 
mp, et 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• Ixta L Maniu, sdec., contorizări, preț 730 mii. 
lei, negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• zona Dada, et 3, mobilată, contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608 
215113. (Mimason)
• zona Eminescu, dec., etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată, gresie, faianță, 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• dea gnsie, faianță, zona Dacia, preț 450 mii., 
neg. Tel. 253588 0722/624091. (Casa Grande)

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

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

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

• noamenalatt, zona Dacia preț 310 mii. Tel. 
235588 0723/419974 (Casa Grande)
• decomandată iMiratață foarte mare, gresie, 
faianță, geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată, 22 Decembrie, etaj interme* 
dlar, preț 870 mil. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014 (Casa Grande)
• hol, bala, 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)
• ganoriară 2 camere, gresie, faianță contori
zări, superamenajată, zona Dacia. Preț 570 mil. 
lei negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• aemldea, balcon, bucătărie, cameră, bale, 
gresie, faianță, parchet zona Dacia. Preț 415 mil. 
negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Kogălnlceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
Imediat preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660168 0745/253662. (Ag. Evrika).
• zona Progresul, et 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă 
Imediat Preț negociabil. Tel. 211587, 
0723/660168 (Ag. Evrika)
• dea, superb amenajată, gresie, faianță 
contorizări, balcon închis, mobilată modern, 
utilată cu tv color, combină frigorifică mașină 
de spălat automată Aleea Saturn. Preț 720 mil. 
ROL/ 72.000 RON, negociabil. Tel. 0724-169303, 
0743-103622. (Casa Betanla)
• eta| 3, contorizări, balcon, bine întreținută 
Aleea Crișulul. Preț 465 mii. ROL/ 48500 RON. Tel. 
0741-084668 0720-370753. (Casa Betanla)
• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet situată In blocurile din spatele 
complexului Romarta, In bloc cu 4 etaje, Decebal. 
Preț 780 mii. ROL/ 78000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688 0720-370753. (Casa Betanla) *
• decomandată 41 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. 
0726/826624 (Temporls)
• contorizări, parchM, gresie, faianță ocupabilă 
imediat zona Dacia, preț 460 mil. lei, negociabil. 
Tel. 228548 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona (mintea* etaj Intermediar, gresie șl 
faianță noi, lavabll, parchet balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mil. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872108 0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală et 2, centralănouă 
lavabll, bine întreținută preț 395 mil. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872108 0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Union, et 4 convector + boiler, preț 360 
mil. lei. Tel. 710129,0740/146788 (Stil Imobiliare 

Hunedoara)
• zona paie Gambrlnus, amenajată convector 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Racăra, et 8 convector+boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• dea, parchet CT, balcon închis, zona Micro 5, 
Hunedoara, preț 360 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/973568 (Profil Expert Hunedoara)
• zona Centnd Civic, ideală pentru privatizare, 
ultracentral, preț 28000 euro, negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• etalăzona Dunărea 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• In Dara,zonele: Progresul, Piață Gojdu, Micro 
15, cu sau fără îmbunătățiri, se acceptă și la 
ultimul etaj. Plata se face imediat evaluare la 
fața locului, relații la tel. 0745/302200,232.808. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• zona împăratul Traian, balcon, contorizări, 
gresie, faianță preț 880 mii. lei, tel. 0722/564004 
(Prima-lnvest)
• lagent, dea, zona Bălcescu, contorizări, et 2, 
balcon, gresie, faianță preț 980 mii. lei, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• semldecomandate, parchet contorizări, 
gresie, faianță zona Ulpia, preț 880 mii. lei, tel. 
0742/290024 (Prima-lnvest)
• zona 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)
• zona Bălcescu, circuit, balcon închis, CT, 
gresie, faianță et 2,60 mp, preț 1 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• semidea, contorizări, balcon închis, et 4 zona 
Gojdu, parchet preț 950 mii. iei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-Invest)

• Mm* Bătaia* et Intermediar, 54 mp, centrală 
termică preț 600 mil. lei, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• nna Bălana* semldecomandate, balcon 
incnis, centrala termică gresie, faianță parcnet 
Preț 830 mil. lei, negociabil. Tel. 219470. (Ag. 
Imob. Multiprima)
• zonă centrală semldecomandate, gresie, 
faianță parchet, contorizări totale, bloc 
acoperit Preț 890 mil. lei, negociabil. Tel. 219470. 
(Ag. Imob. Multiprima)
• zona Cnioea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
Imediat et 4 stare bună, preț 800 mil. lei, nego
ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)
• bdul X Bălcescu, dea, 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia 4 diferență 820 mil. lei, 
negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)
• doc, amenalat, CT, aer condiționat termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1,530 
mid. lei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)
• bL R, str. Caraglale, dea, et 2, preț 38000 euro, 
tel. 0745/640725, (Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajaț complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandă modernă Oca
ziei 785 mil. lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit preț 585 mil., negociabil. Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă cantată împăratul Tralan, parchet, 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208 0721/744514 (Rocan 3000).
• ocazia, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil Imediat preț 28000 
euro, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Mtao 15, etaj Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil., negociabil. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona X Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mil. 
lei, neg. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• tonă centrală l. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț negociabil. Tel. 
235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona DorobantL etal 3, decomandate, 
contorlzărtbucăarle mărită gresie, faianță 
Preț 27500 euro. Tel. 224264 078W617B2. (Garant 
Consulting)
• zona Llacuhil, etaj 3, fără îmbunătățiri, 
contorizări, balcon. Preț 1,1 mid. lei. Tel. 224264 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Gojdu, decomandata, 2 balcoane, contorizări, 
etaj 1, parchet Preț 1,2 mid. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant consulting)
• URacuU, decomandat*, et. 2, balcon, 
contorizări, parchet. Preț 1,15 mid. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• bd. Bătaia* et*j Intermediar, semldecoman
date, contorizări, balcon. Preț 830 mil. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• semldecomandate, fa zona Al. Armatei, et3, 
complet mobilat contorizări, ocupabil Imediat 
preț 750 mil. Tel. 0745/411449. (Agenția 
imobiliară Nr.l Deva)

• aemldecomandate, etaj 2, bdul N. Bălcescu, 
foarte bine întreținut 830 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• etaj bun, zona Al. Crișului, gresie, faianță 
lavabll, termopan, apometre, gaz 2 focuri, balcon 
închis, preț negociabil. Tel. 0788/497615 (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• In Dada, ST 50 mp, podele laminate, gresie, fa
ianță balcon mare (2x6), centrală termică aer 
condiționat, living, ușă nouă Preț 950 mii. lei, 
neg. 0788/497615 (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• semldecomandate, Dada, etal bun, parchet 
gresie, faianță lavabil, contorizări, preț 620 mil. 
lei. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• semldecomandate, zana Bejan, podele lami
nate, gresie, faianță convector, apometre, preț 
550 mii. lei. Tel. 0745/786578 (Agenția Imobiliara. 
Nr.l Deva)
• etaj Intermediar, circuit, gresie, faianță 
parchet balcon, scară cu interfon, zona Lldo. 
Preț 950 mii. ROL? 95.000 RON, negociabil. Tel. 
0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj L decomandate, centrală termică proprie, 
parchet, gresie, faianță instalații noi, bine 
întreținut. Minerului. Preț 760 mii. ROL/ 76.000 
RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betanla)
• eta) 1, gresie, faianță parchet laminat 
contorizări, modificări interioare, zona Mărăști. 
Preț 640 mii. ROL/ 64000 RON. Tel. 0742-005228 
0720-387896. (Casa Betania)
• eta| 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mii. ROL/ 90.000 RON, negociabil. Tel. 0724- 
169303,0743-103622. (Casa Betania)
• etal 1, parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 mii. ROL/ 90.000 RON. Tel. 0741- 

084668 0724-169303. (Casa Betania)

Direcția Județeană a
Drumurilor R.A. Deva

PRODUCE ȘI VINDE
LA PREJURI NEGOCIABILE ȘI ÎN CONDIȚII DE PLATĂ AVANTAJOASE:□ AGREGATE CONCASATE DE BALASTIERĂ□ BETOANE DE CIMENT□ MORTARE PENTRU TENCUIELI ȘI ZIDĂRII□ MIXTURI ASFALTICE□ EMULSII BITUMINOASE CATIONICE
- PENTRU PRODUSELE OFERITE SE ACORDĂ CERTIFICAT DE CONFORMITATE.
- LA SOLICITAREA CLIENTULUI SE ASIGURĂ ȘI TRANSPORTUL PRODUSELOR.

EXECUTĂ LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI:□ TERASAMENTE, BALASTARE, PIETRUIRE□ AȘTERNERE MIXTURI ASFALTICE□ TURNĂRI DE BETOANE□ RECICLARE LA CALD ÎMBRĂCĂMINȚI ASFALTICE□ ALTE CATEGORII DE LUCRĂRI
RELAȚII SE POT OBȚINE DE LA SEDIUL CENTRAL AL D J.D.-R.A. Deva 
tel./fax 0254-225.088 sau de la secțiile:••SECȚIA BRAD, str. Avram lancu, nr. 2, tel./fax 0254-612677•SECȚIA HAȚEG, str. Horea nr. 87, tel./fax 0254-777.793«•SECȚIA HUNEDOARA, str. Mr. Stângă nr.15, tel./fax 0254-717.499•SECȚIA ORĂȘTIE, satul Pricaz, corn. Turdaș, tel./fax 0254-242.000•SECȚIA PĂULIȘ, comuna Șoimuș, tel./fax 0254-237.045•SECȚIA PETROȘANI, Str. Stadionului f.n. 0254-543.888•SECȚIA BALASTIERE - CARIERE, Deva. str. Dragoș Vodă, nr. 1-3, tel. 0254- 225.235

• decomandate, contoriză/ț balcon, etaj Inter
mediar, strada Be|an. Preț 480 mil. ROL/ 48000 
RON. Tel. 0742-005228 0720-387898 (Casa 
Betanla)
• eta| 1, decomandate, balcon închis, 
contorizări, parchet, Gojdu. Preț 800 mil. ROL/ 
80.000 RON. Tel. 0741-120722,0724-169303. (Casa 
Betanla)
• *ta| 2, parchet, contorizări, balcon, bine 
întreținut, Aleea Armatei. Preț 710 mil. ROL Tel. 
0742-005228 0720-370753. (Casa Betanla) 
repaStoareL^aciMPreț1! mid. ROL/îoaooo 

RON. Tel. 0724-169303, 0741-084668 (Casa 
Betanla)
• chad* «tal 2 din 4, contorizări, bine întreținut 
balcon, Bălcescu. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. 
Tel. 0741-084668 0720-370753. (Casa Betanla)
• zona tan Corvin, decomandate, modificări, 
transformat în 3 camere, vedere în două părți, 
termopane peste tot parchet, stare bună gre
sie, faianță, balcon închis, contorizări, reparti
toare, boxă, se dă cu bucătăria mobilată, preț 
1250 mil. lei neg, tel. 0788/165703,232809. (Fiesta 
Nora)
• zona Emfrmcu (lângă ANL) et 3, semldeco
mandate, balcon închis, apometre, gaz contor
izat, un apartament pe care îl poți amenaja șl 
modifica așa cum dorești tu, tel. 0745/302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Hat* Centrală, balcon, et. 1, gresie 
faianță parchet, vedere, în două părți, 
contorizări, repartitoare, preț negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, et Intermediar, decomandate, 
balcon închis, centrală termică, parchet nou, 
gresie, faianță rlglps, spoturi, ușă metalică 
centrală termică, preț 650 mil. lei, negociabil, tel. 
0723/251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona Miorița. decomandate, et 3/4 modificat 
55 mp, bucătărie modificată, contorizări, hol 
central mare, balcon, preț 32.000 euro, nego
ciabil, tel. 0722/362364 232809. (Fiesta Nora)
• zona LHaculuL decomandate, parchet nou, 
gresie, faianță lavabll, ușă de lemn masiv, 
contorizări, renovat recent, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj Intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mil. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Aatata, contorizări apă șl gaz, ocupabil 
Imediat preț foarte bun. Tel. 228548 0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• zona Uzo Balcan, semldecomandate, coto- 
rlzări, gresie, faianță parchet laminat lavabll, 
jaluzele exterioare, preț 520 mil. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
a kelmm A reeledX j-Lnr~Li~j-.rl-e8 rl• pBrcMțMKon, dioc oe caramiaa, contorizări, 
faianță zugrăvit recent etaj intermediar, preț 
820 mil. lei. Tel. 228540,0722-566938 0721-268668 
(Ag. Imob. Ella) 
• aemldecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet ocupabil Imediat preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet spoturi, supermodem, 
parțial mobilat merită văzut 1,250 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• In Hunedoara, semldecomandate, gresie, 
faianță contorizări, ușă schimbată, ocupabil 
imediat preț 340 mii. lei. Tel. 228548 0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• In Hunodoara, semldecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj Intermediar, ocupabil Imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
imob. Ella)
• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrlka)
• zona Dorobanți, et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenalări interioare modeme, 
termopane, gresie, faianță eta, se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră, preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Straiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. TeL 0723/660160. (Ag. Evrika)
• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț negociabil, ocupablle imediat. Preț 
negociabil. Tel. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent, etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• deasupra CEC-uiu* fără îmbunătățiri, 2 
balcoane. Preț 1,1 mid. lei. Tel. 0254/234401,0740- 
232043. (Rubin’s Home)
• zona Bătaia* turnuri, et 2, superamenajat, 
ocupabil imediat. Preț 810 mii. lei. Tel. 0254- 
234401,0740-232043. (Rubin’s Home)
• zonă centrală etaj 2, parchet gresie, faianță 
apometre, baie cu geam, balcon, gaz contorizat- 
1 foa vedere în spate. Preț 985 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona L Creangă etaj 1, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, mobilat. Preț 1,560 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)

Vinzi

Cumperi 

închiriezi 

Schimbi 

Cauți

• ultracentral, dea, et Intermediar, 2 balcoane. 
Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel 0254-234401,0727- 
706515. (Rubin's Home)
• zona Dada, parter, în circuit, contorizări, 
repartitoare, balcon închis. Preț 800 mii. lei, 
negociabil. Tel, 0254-234401, 0740-232043. 
(Rubin’s Home)
• faianță ta bale șl în bucătărie, zugrăvit, 
apometre, zona Dacia. Preț 530 mii. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)
• eamldaa, contorizări, gaz 2 focuri, balcon, 
complet mobilat, etaj Intermediar, zona Aleea 
Armatei. Preț 750 mil. negociabil. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)
• decomandate, parchet, gresie, faianță zugră
vit, balcon închis, ocupabil Imediat, zona Gojdu. 
Preț800 mii. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• urgent zână bună dec, et 2,2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat șl cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporls)

• dac, et Intermediar, zona Kogălnlceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporls)
• semidecomandat*, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• decomandata, Micro 5, parter înalt amenajări 
Interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• semidecomandat*, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Mtao 5. etal 1. balcoane 
tnchlsocentrală termică preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara) 

iei*negociâTTeît07^2/9735C69 (Profil Btpert 

Hunedoara)
• semidecomandat*, cu îmbunătățiri, zona 
cantină preț 750 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130438 (Profil Expert Hunedoara)
• zona Micro 5, multiple îmbunătățiri, preț 400 
mii. lei, negociabil. (Profil Expert Hunedoara)
• Ideal panta firmă zona Micro 5, preț 950 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0741/130438 (Profil Expert 
Hunedoara)
• Mtao 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488 (TlnaîerraMia Hune
doara)
• Micro 8 modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona gării, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/072106,0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798,0742/872106, 
0742/902488 (TinaTerra Mia Hunedoara)
• zona Buceg* etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucegt fără îmbunătățiri, 450 mii, nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Wcro 5/1, et. 1, centrală amenajat, 720 
mii., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zona Artlma, et. 3, ușă nouă 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

imieir, ăeiVvv
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Cumpăr ap. 2 camere (04)
• da pretertat* decomandate, etaj Intermediar, 
cu balcon.TeL211587. (Ag.Evrika)
• zona Gojdu, centru, Progresul, Inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• decomandata, contorizări, central, plata pe 
loc, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zonă bună plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• ta zonaiai Gojdu, Dacia, Mărăști, Cuza Vodă ■ 
cu garaj, Avram lancu. Se oferă preț bun, cu pla
ta Imediat. Tel. 0723/251498 232809. (Fiesta 
Nora)
• urgent zona împăratul Tralan, Gojdu, et 1,2. 
Ofer plata pe loc. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Vând ap. 3 camere (05)
• muent dec, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tel. 0726(826624. (Temporls)
• decomandate, cental* termică, etaj Interme
diar, zona Dorobanți, preț 15 mid. lei, negociabil. 
Tel. 253588 0722/624091. (Casa Grande)
• semldecomandate, parchet laminat, geamuri 
termopan, gresie, faianță etaj intermediar, 
Scărișoara, preț 850 mii., negociabil, contorizări. 
Tel. 0720/062014 (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)

• ■WHIiNCOiiWKraU* iiMiIWIIBMm conronz .. 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona Dorobanți, parter, ST 90 mp, centre, 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băl, gresie, faianță parchet nou, ușa 
metalică baie mare cu cadă pe colț 48000 euro, 
neg., tel. 0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora),
• zona Sala Sporturilor, et 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet ocupabil 
Imediat Se acceptă șl variante de schimb, 850 
mii. lei, neg. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona tatu Maniu - Decebal, decomandate, et 
intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică tel. 0723/251498,232809. (Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandate, et 2, parchet 
gresie, faianță centrală termică, mobilă de 
tineret, preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, decomandate, cu 2 băi, par
chet gresie, faianță loc de parcare, vedere în 
două părți, contorizări, interfon, preț 1.600 mii. 
lei, neg. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• urgent, zona Bălcescu, dec., parchet • 
contorizări, gresie, faianță ocupabil Imediat 
bloc de cărămidă preț 35.000 euro, negociabil, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent semidecomandat*, et. 2, centrală 
termică modificări interioare, mobilat preț 800 
mii. lei, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• urgent, transformat în 2 camere cu living, 
renovat contorizări, et 2, preț 720 mii. lei, t- ' 
215212. (Prima-lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et. 1,2 baJcoanfT*’ 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă idtacentaH, bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I- Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000)
• decomandate, zona Progresul, et 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, 
contorizări, gresie+faianță, st 80 mp, preț 15 
mid. lei. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662.  
(Ag. Evrika)
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• zonă ultracenlraM, superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță, ocupabil 
imediat Preț 1,45 mid. lei, neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika)
• zonă uit entrală, superamenajat CT, bloc 
de cărămidă, ocupabil imediat preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• semidecomandate, bloc de a nivele, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 650 mii. lei. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zonă centrală, modificat 
contorizări, parchet gresie, faianță, tenmopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tel. 
228540,0722-566938,0721-268668  (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet balcon, preț 13 mid. 
lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică, parchet 2 băi, boxă, 
bucătărie modificată. Preț 1350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona ojdu, etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona UHacuhiL Gt. 3. decomandate, 
contorizări, 1 balcon. Preț 1300 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0740232043. (Rubin’s Home)
• zona 1 Decembrie, modificat termopan, gre
sie, faianță, balcon de 10 m, st 65 m. 40000 euro. 
Tel. 0254-234401,0727-740221. (Rubin’s Home)
• zona Progresiul et. 2, amenajat, contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 0254-234401. 
(RuDin’sHome)
• zona Băteescu Nou, amenajat contorizări. 
Preț 1,6 mid. lei, negociabil. Tel. 0254-234401, 
0727-724551. (Rubin’s Home)
• decomandata, neamenajat, etaj intermediar, 
zona Progresul. Tel. 074V154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• semidecomandate, taianțâ+gresle, termopan, 
contorizări, zona Patria. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (Garant Consulting)
• zona Dorobanți, CT, gresie, faianță, parchet 2 
băi, posibilitate de privatizare. Tel. 224264, 
0788(361782. (Garant Consulting)
• In cktuk, parchet contorizări, balcon închis, 
Gojdu. Preț 32000 euro, neg. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• semldecomandate, parchet 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. 1350 
mid.iei, neg. Tel. 219470. (Ag. Imob. Multiprima)
• gresie, faianță, parchet balcon închis, gaz 2 
focuri, repartitoare, modificări interioare,

'» mobilat zona Tltu Maiorescu. Preț 940 mii. nego- 
Iciabil. Tel. 235019. (Casa de Vis) 
r • modMcat temopane peste tot parchet gre

sie, faianță, forme rigips cu spoturi, boxă, repar
titoare, parțial mobilat, zona loan Corvin. Preț 
1,250 miliarde lei. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare. 2 băi. debara 
contorizări, parchet repartitoare, Mlhal Viteazul. 
Preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 0743-103622, 
0724-169303, (Casa Betania)
• etaj intermed , decomandate, gresie, 
faianță, balcon închis, contorizări, repartitoare. 
Bălcescu. Preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet bloc acoperit ultracentral, Decebal. 
Preț 1,250 mid. ROL/ 125.000 RON. Tel. 0742- 
005228 0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 1, zona Dunărea-gară. 825 mii. negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, modificat 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală, 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Mk 3,2 balcoane, etaj 2, con- 
vector, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798,

; 0742/872106,0742/902488 (Tina Terra Mia Hune- 
' doara)

• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală, multiple îmbunătățiri, preț 1/ mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488 (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță, parchet lamelar, centrală, ușă metalică, 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• Mtal Vlteazd, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică, 
bucătărie mobilată, preț 35.000 euro, neg. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală, preț 525 mii. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• bduL Tralan, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mkro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• ta Micro 7, cu îmbunătățiri, preț 350 mii. lei. 
Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zona OM (Eliberării), preț 550 mii. iei, nego
ciabil. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hune
doara)
• «ta| Intermedtar, zona Teilor, Deva, preț 850 
mii. lei, negociabil. Tel. 0722/973569. (Profil 
Expert Hunedoara)
• romldecomandate, «tal intermediar, multiple 
îmbunătățiri, CT, termopan, zonă centrală, preț 
un miliard lei, negociabil. Tel. 0741/130438 (Profil 
Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In Deva, zonă bună, poate să fie șl semideco
mandat, etaj Intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, zonă centrală, contorizări, gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 2,300 mid. neg, 
tel. 0726/826624. (Temporls)
• zona km Creangă, decomandate, et 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
șl apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut. 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă, 90 mp, et 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie faianță, bucătărie modificată, vedere în 2 
părți, zonă liniștită, preț 57.000 euro negociabil. 
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 LH 1 decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 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 
0721/985256. (Rocan 3000) 
băl*baîwrtnchis?CȚtonț  ̂gresie, lavabil, 

garaj dublu cu beci, preț 13 mid.lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Udo, dec., 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi, 
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• decomandate, contorizări, gresie, faianță 
renovat modem, 2 băi, 2 balcoane, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-invest)
• zona bduL Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet, ocupabil Imediat, preț 1,6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• decomandate, 2 băl, neamenajat etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235589,0723/419974 (Casa Grande)
• etaj 8 decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
termopan, parchet superb, cabină de duș, 
complet mobilat și utilat modern, uși interioare 
din mahon, pereți izolați, gresie, faianță aparate 
de forță incluse in preț, Ion Creangă Preț 58000 
euro, negociabil. Tel. 0724-169303,0743-103622. 
(Casa Betania)
• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, Mkro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• In Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)

Vând ap. 5 camere (09)
• 220 mp, 2 băi, gară, 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, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Horia, 2 corpuri, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz, 
anexe din cărămidă garaj, s 1150 mp, fs 18 m. 
Preț 3,1 mid. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(RuDin’s Home)
• Deva, 2 corpuri, 6 camere + 2 livinguri, 2 bal
coane, gară + pivniță mare, centrală termică st 
1400 mp., preț 77.000euro. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Zăvoi 2 camere, centrală termică s-c. = 
90 mp, s.t s 154 mp. Preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 219470. (Ag. imob. Multiprima)
• zona MringuU, 4 camere, p+1, casă 
cărămidă construcție nouă. etajul în curs de 
finisare, centrală termică acoperiș de țiglă Preț 
3 mid. lei, negociabil. Tel. 219470. (Ag. Imob. 
Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie șl faianță, pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• vom Ceangăi renovată complet, 3 camere, 
bucătărie, bale, podele laminate, gresie, faianță 
lavabil, centrala termică garaj -2 mașini, ST 400 
mp, preț 68000 euro, negociabil. Tel. 078/ 
497618 (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• zona parc, bucătărie, baie, parchet, gresie, 
faianță teren 1000 mp, preț 3 miliarde lei, nego
ciabil Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Liceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
bale, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă ctnlnlă 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, gradină proprie 200 mp, 1,5 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi pentru demolat, curte, grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• kt Den, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 

construcție din cărămidă curte, 
50 mp, preț 1,8 mid. lei. Tel. 0722- 
553531. (Ag. Imob. Ella)

• P+L Bvtog de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garai curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție «004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745453531. (Ag. Imob. Ella)
• In Deva, tip vilă zonă centrală P+1,6 camere, 
baie, bucătărie, garaj, încălzire centrală grădină 
400 mp, canalizare, anexe, preț 140.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Chizid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona anini 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 ChMd, preț 2,7 mid. lei. Tel. 0722/973569. 
(Profil Expert Hunedoara)

Cumpâr case vi!e(!4)
• urgent cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• In zona Deva, la maximum 20 km, de la prețul 
de 250 milioane, până la 1.600 mii. lei, tel. 
0723/251.498 0254/232809. (Fiesta Nora)

Vând case la țară (17)

CURSURI INSPECTOR
RESURSE UMANE

S.C. Orema Manage
ment SRL Deva (societate 

acreditată de Ministerul

Murtrii și Ministerul Educației) 

organizează cursuri de 

specializare pentru inspectori 

resurse umane. Informații la 

tei. 0722/534697, 

0723/793457. (232*5)

ANUWt sc Lukoil 
PUBLIC Downstream 
V SRL

cu sediul in localitatea București, str. 
Elena Văcărescu, nr. 6, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiec
tivul Stație distribuție carburanți 
Lukoil Hațeg, situat in localitatea 
Hațeg, Str. Progresului, nr. 89. 
Informații se pot obține la sediul APM 
Hunedoara, zilnic, între orele 9-17. 
Eventualele sesizări și reciamații pot 
fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la date anunțului. (23676)

__________________________________

• casă In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 1,7 
mid. lei, neg. 0745/253662,211587. (Evrika)
• foarte lagent 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 1J5 mid. lei, neg., sau schimb cu 
apartament plus diferență în Deva sau Hune
doara. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)

CURTEA DE APEL ALBA IULIA
organizează CONCURS pentru ocuparea unui post de funcționar public ■ Expert pentru
Biroul de forme Publică (cis. I, grad princ., tr. 3) - la Tribunalul Hunedoara. 
Condiții:

• studii superioore juridico;
- vechime 3 ani în specialitate.

Concursul va avea loc la sediul Curții de Apel, din Alba lullia, sir. I. C. Brăfianu, nr. 1, în 
data de 16 iunie 2005, ora 12, proba scrisa, și 17 iunie 2005, ora TI, interviul.
Dosarele se depun la secretariatul Tribunalului Hunedoara, până în data de 10 iunie 2005. 
Relații suplimentare la telefonul 0254/211.574. (235881

CASE DE MARCAT ACTIVA
recomandate pentru 
MAGAZINE, PIEȚE, 

RESTAURANTE. BARURI, 
MAGAZINE ENGROS, 

HOTELURI
Modele la prețuri eu TVA 
începând «Se la 7.4.00.000

PMMkHAMtâtM ACTIVA
SiLOG Electronics srl
Deva. Bd.DECEBAL bl.S - parter

- 9 raioane. 5 nivele TVA
- zâuu amcoie programabile
- preț / cantitate - 8/9 cifre
- pregătită pentru LEUL GREU
- imprimantă termică 8 linii/sec 
-3 interfețe Rs232

PC. cititor coduri bare cântar
- regimuri de lucru cu PC
- imprimantă fiscală
- alimentare 150-250V /1.3 Ah
- BATERIE TAMPON 6V11.3 Ah
- facilități multiple de programare

• Bretea Minșană 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: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004, 2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha. preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel, 0728/826624. (Temporis)
• urgent casă modestă cu teren, în zona 
Brănișca, Ilia, Șolmuș, Boholt, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• casă bătrânească 3 camere, anexe, grădină 
zona Bobâlna, preț 400 mii. lei, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615, 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• zona in, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• zona dnds, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
• construcție casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354578 (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă Ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)
ha Intravilan, la șosea, Deva sau 
plata imediat, tel. 215212. (Prima-

• Urgenttn zona Deva, la max 35 km, intravilan 
sau extravilan, de la 400 mp până la 3,5 ha. Se 
solicită la șosea sau zone la periferie, pentru 
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)

Vând teren (21)
• In exctaeMtate parcele de teren Intravilan, 
Prelungirea Vulcan, priveliște deosebită supra
fețe cuprinse între 400-1000 mp, FS 24,5 m, cu
rent, gaz etc., preț 20 euro/mp. Tel. 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția imobiliară Nr.l Deva)
• Pitkngkea Vulcan, suprafață 600 mp, utilități, 
FS mare, preț 25 euro/mp, negociabil. Telefon 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• kiexduiMtate900 mp teren intravilan,laDN7, 
situat vizavi de Biserica Baptistă FS 143 m, toate 
utilitățile, acces DN7 șl calea ferată preț 99.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/411449,0723/191901. 
(Agenția imobiliară Nr.l Deva)
• tn ex siv le 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 Intravlan, în Brad, ST 6300 mp, curent, 
apă canalizare, preț 5 euro/mp. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• kt Simeria, la DN7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• In Deva, ST 2800 mp, FS 16 m, utilități: apă gaz, 
curent canalizare, preț 14 euro/mp, negociabil. 
Tel. 0788/49 7615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• zona Zăvoi 3 parcele în suprafață de 4400 mp, 
4800 mp și 6800 mp, fs 25 mp. Preț 15 euro/mp. 
Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona Depozitelor, 6700 mp, front la două străzi, 
toate utilitățile. Preț 15 euro/mp, negociabil. Tel. 
219470. (Ag. Imob. Multiprima)
• zona Zăvoi st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• tntravăai central Deva, 1300 mp, fs 22 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent, preț 30 
euro/mp, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• la Intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă se vinde și parcelat acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Prelungirea Vdcan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• krtravim, parcele cu suprafețe cuprinse intre 
500 ■ 700 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile, 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0740-914688 0724-169303,223400. 
(Casa Betania)
• scos dn circuitul agricol, st 7900 mp, front 
stradal 40 metri, curent electric pe teren, gaz 
metan 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)
• intravilan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, teren situat în 
zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)
• intravilan st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sântandrei și Sântuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp, negociabil. Tel. 223400,0740-914688, 
0724-169303. (Casa Betania)

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

Chirii imobile (29)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Dacia, nemobilat, contorizări, etaj intermediar, 
preț 70 euro/lună Tel. 253588 0722/624091. (Casa 
Grande)

• Ofer spațiu comercial pt birouri, str. Hore 
mobilat, CT, grop sanitar, 100 mp, 6 euro/m| 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup soda 
termopan, et 1, zonă uttacentrală 300 eurc 
lună negociabil, tel. 230324. (Mimason)
■ Ofer spațiu comercial, 17 mp. amenajat p 
ABC. zona I. Creangă 80 euro/lună, te 
0746/640725. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mș 
încălzit, trifazic, apă 130 euro/lună te 
0745/164633,230324. (Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sa * 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat î 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta 
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Te • 
0723/660160. (Ag. Evrika)
■ ofer ap. 3 camere, mobilat aragaz, frigid 
contorizări, zona Miorița, preț 130 euro/lună, te 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• ofer In regim hotelier cameră mobilată li 
Deva, preț 700.000 lel/zl tel. 0722/564004. (Prin* 
Invest)
• se caută urgent de închiriat garsoniere ș 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti 
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisfonu 
lui. Rugăm seriozitate. Relații la tel. 235208 
072 V 985256,0721/744514,0724/620358 (Rocai 
3000)
• ofer pentru income garsoniera, oec„ corn 
plet mobilată D. Zamfirescu, preț llOeuro/ 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, nego
ciabil. Telefoane 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 
elertrocasnice, 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. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune-

I doara)

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

: și servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât șl in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara și Satu Mare

angajează

referent publicitate
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program prelungit;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix, bonuri de masă și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@infornunedia.ro
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Anunț Gratuit

LOCMll CUTII POȘTALE

i • chioșcul de ziare de lângă
I Comtim;
• chioșcul de ziare din stația

i de autobuz Orizont Micro 15;
I • chioșcul de ziare de lângă
i Galeriile de Artă Forma;
i • chioșcul de ziare de lângă
| Alimentara Dacia;
I • chioșcul de ziare intersecția 
j Zamfirescu - B-dul Decebal.
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• De vânzare. Un apartament din Bonn, în care a locuit câțiva ani Papa Benedict al XVI-lea, a fost scos la licitație pe eBay la prețul inițial de doar un euro.
• în grevă, ieri au fost în grevă tehnicienii și jurnaliștii de la BBC, care protestează față de un plan de suprimare a aproape patru mii de locuri de muncă.

New-yorkezii doresc să afle 
lucruri trăznite la telefon

La COHCUFS Feste 300 de concurenți au 
participat sâmbătă la competiția celor mai 
frumoase bărbi, „Beard Olympic Games”, în 
Leongang, Austria. (Foto: epa)
_..  _____ ;

New York (MF) - Cei mai mulți dintre new-yorkezi folosesc o linie telefonică înființată pentru reclamații, solicitând informații din cele mai diverse, adesea fără nici o legătură cu problemele de administrație locală, scrie New York Post.Un cetățean a sunat la 311 pentru a afla dacă într-adevăr Ray Charles a fost unchiul lui Stevie Wonder. O altă persoa

nă dorea să știe care este cel mai vestic stat american, ofe- rindu-i-se răspunsul: Alaska. Altcineva a sunat pentru că avea nevoie de un instalator.O altă persoană voia să afle care este prefixul telefonic pentru Italia. „Dacă operatorii au acces la informații, în mod sigur le vor furniza”, a spus Gino Menchini, administratorul liniei telefonice.
La un pas de un nou record

Pe marele 
ecran

Los Angeles (MF) - Cele șase vedete ale serialului „Prietenii tăi” se pregătesc să joace împreună intr-un film hollywoodi- an pentru un onorariu- record de 19 milioane de dolari fiecare. Jennifer Aniston și David Schwi- mmer se gândesc serios la această ofertă.
Moștenire de 
la mamă

Bonn (MF) - Bărbații care chelesc de tineri nu moștenesc problema de la tații lor, ci de la bunicii de sex masculin din partea mamelor. Echipa de la Universitatea din Bonn a descoperit o genă ce joacă un rol crucial în pierderea părului la bărbați pe cromozomul X; asta înseamnă că o moștenesc de la mamele lor.

Și-a 
pierdut 
vocea
Los Angeles (MF) - 
Actorul Hairy Cor- 
den, vocea celebrului 
personaj de desene 
animate Fred Flint
stone, a încetat din 
viață la vârsta de 85 
de ani.
Corden a rostit 
faimosul strigăt 
„Yabba-dabba-dool", 
timp de mai bine de 
două decenii. El a 
preluat personajul în 
1977, când vocea 
originală a lui Fred, 
Alan Reed, a încetat 
din viață. Corden a 
fost inițial actor, dar 
în anii ’60 a început 
să-și împrumute 
vocea unor personaje 
de desene animate, 
ca de exemplu în: 
„The New Tom and 
Jerry Show", „The 
Jetsons" sau „Scoo- 
by-Doo".

■ „Răzbunarea Sith" nu 
a reușit să depășească 
recordul stabilit de filmul 
„Spiderman".

Los Angeles (MF) - Ultimul episod din saga „Războiul stelelor” a fost la un pas de a stabili un nou record de box office Ia sfârșitul săptămânii trecute, încasând 108,5 milioane de dolari de vineri până duminică, potrivit estimărilor companiei specializate Exhibitor Relations.Dacă cifrele vor fi confirmate, cel mai recent film al lui GeOrge Lucas va ocupa poziția a doua în topul filmelor cu cele mai mari încasări în

primul weekend de exploatare, după „Spiderman”, care a încasat 114,8 milioane în lima mai 2002.De la lansarea sa, în noaptea de miercuri spre joi, „Episodul III: Răzbunarea Sith” a încasat în total 158,5 milioane de dolari. Numai în prima zi de exploatare, filmul a încasat 50 de milioane de dolari, cu aproape cinci milioane de dolari mai mult decât ,,Sb’ ek 2” anul trecut.
DVD-uri piratFilmul pare să aibă mare succes în China, atât pe marile ecrane, cât și pe DVD-uri pirat, deja disponibile la colț de stradă, la numai câteva zile după lansarea oficială a filmului.Era disponibil luni în majoritatea magazinelor de DVD- uri contrafăcute de la Beijing la prețul de zece yuani (1,2 dolari), dar de o calitate slabă. Așa cum se întâmplă de obicei cu primele versiuni piratate, subtitrările nu corespund dialogurilor din filmul lui Lucas, ci unui film polițist necunoscut.

Povești din cărțile de ►

■ Cercetătorii americani 
au explicat că găurile de 
vierme nu ajută la 
călătoriile în timp.

Washington (MF) - Ipoteticele tuneluri numite găuri de vierme (Wormhole) care au aprins imaginația amatorilor de știință și ficțiune nu fac posibile călătoriile în timp, spun cercetătorii americani.Aceste „scurtături” cosmice care leagă un punct al Universului de altul, foarte îndepărtat, sunt mijlocul favorit de călătorie în timp al autorilor de SF, dar și modul de a evita limitările impuse de viteza luminii.Dacă spațiul ar putea fi manipulat pentru a crea găuri de vierme în funcție de

O gaură de vierme ar fi extrem de instabilă (Foto: fan)destinația dorită, o persoană ar putea călători în timp și spațiu cu o viteză foarte mare. O gaură de vierme are o regiune numită „gât” și umplerea acesteia cu „materie exotică” ar menține deschisă
gaura de vierme atât timp cât vrea călătorul.Pentru a explica ce este materia exotică, cercetătorii fac apel atât la legile clasice ale fizicii, cât și la cele din mecanica cuantică. Materia

exotică este respinsă în loc să fie atrasă de gravitație și are sarcină negativă.
Metodă fantezistăînsă potrivit unui studiu al unor cercetători de la Universitatea din Oregon, metoda de a construi o gaură de vierme e mai mult decât fan-, tezistă. Ei au analizat un tip* de gaură de vierme în care „tunelul” spațiu-timp prezintă deviații minore de la legile fizicii clasice. Acest tip de găuri de vierme sunt preferate pentru că permit mai multă precizie in atingerea destinației. Pe de altă parte, găurile de vierme guvernate în întregime de mecanica cuantică riscă Să conducă călătorul în alte locuri și timpuri decât ar dori acesta.

O medie de 7,3 minute
Londra (MF) - Un act sexual durează în medie șapte minute și 36 de secunde la britanici, mai mult decât la americani și majoritatea europenilor, arată un sondaj realizat de oamenii de știință din Marea Britanie.în SUA, un act sexual durează în medie 7 minute, în Spania 5,8 minute, în Olanda 5,1 și în Turcia 3,7. Sondajul include însă doar cinci țări, lăsând deoparte Italia și Franța.Participants, 500 de cupluri cu vârsta peste 18 ani, s-au cronometrat și au trimis rezultatele unei echipe de cercetători britanici și olandezi. Cel mai bun timp înregistrat de participanți a fost de 44 de minute. Cel mai scurt timp cronometrat a fost de 30 secunde. Studiul mai arată că circumcizia prelungește actul sexual în medie cu 40 secunde.

Emir Kusturica este un „dictator drăguț"
■ Acesta a avut însă o 
atitudine democratică, 
ținând cont de toți 
membrii juriului.

Cannes (MF) - Emir Kusturica s-a transformat într-un „dictator drăguț” pentru a prezida juriul Festivalului de la Cannes, au dezvăluit duminică membrii juriului.

„Lumea are impresia că Fidel Castro a prezidat acest juriu, dar nu este cazul. Eu încerc să-mi fac viața mai u- șoară glumind, inclusiv pe tema tendințelor mele spre dictatură”, a declarat cineastul sârb la o conferință de presă, a doua zi după decernarea premiilor.„Juriul a încercat să aleagă filmul care sintetiza cel mai

mare număr de aspecte legate de film, inclusiv interesul publicului sau o temă care nu își pierde aspectul artistic”, a explicat Kusturica. „Am avut noroc anul acesta, pentru că selecția nu a fost, din punctul meu de vedere, foarte elevată, dar au existat patrii sau cinci filme pe care le-am fi putut premia cu Palme d'Or fără să ne fie rușine”, a spus el.
RĂMÂNEȚI CU NOI. 
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Bruce Willis a fost 
prezent ieri la Tokyo în- 
tr-o campanie de promo
vare a noului său film, 
„Hostage”, a cărui premi
eră în Japonia va avea 
loc în 4 iunie. (Foto: epa)


