
Ion Iliescu, 
pus ub învinuire

/p. 2

ucruantare- - - - - - - - - - - -
Cine cumpără 
Minvest Deva

/p. 5

——
CS Deva 
se „predă,,

/p. 9

Tensiuni la Draxl- 
mayer Hunedoara

/p. 3

Ițtr!

JURNAL
CUVÂNU

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

Anul 16, nr. 3989

Vineri
10 iunie 2005

16 pagini

5000 lei (0.50 lei noi)

« •
Vremea va fi închisă și rece.

♦ * • •

3
dimineața

Astâz r Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
mai complet supliment TV cu 32 de pagini in
tegral color, detalii și poze din culisele filmelor.
Microbuz pentru cei aleși!

Deva (D.I.) - Consiliul Local al Municipiului Deva a aprobat recent achiziționarea in regim de leasing operațional a unui autoturism cu șapte locuri, pentru a putea fi folosit de către aleșii locali.Motivul unei astfel de investiții, a cărei valoare se ridică la aproximativ 25 de mii de euro (bani ce vor fi asigurați din bugetul local pe 2005, după rectificarea acestuia), îl constituie faptul că până acum nu exista, pentru deplasarea delegaților consilierilor în străinătate, nici un autoturism pentru transport persoane. Pentru a le promova clasa, un profesor din Deva le cerea elevelor „mici" atenții. Două dintre cele 
care au fost puse în această situație au avut curajul să-l demaște pe dascăl.
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■ Un profesor devean, 
acuzat de luare de 
mită, a fost prins, ieri, 
în flagrant.

Deva (M.T.) - Două tinere, eleve seraliste din clasa a X- a, la Liceul „Grigore Moisil” din Deva, și-au acuzat profesorul de economia întreprinderii, Aurel Ștef, 61 de ani, de luare de mită. Gristina și Ofe-Polonia
■ Germania

Deficit comerdal cwțfriie 0E
Schimburile comerciale cu UE au înregistrat, în primul 
trimestru al acestui an, un deficit cu 317 milioane de euro . 
mai mare decw perioada similară a anului 2004.
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■ Angajații de la Uzina 
Electrică Brad acuză 
administrația de 
încălcarea legii.

Deva (C.P.) - Salariații de la această unitate susțin că plata remunerațiilor lunare se face cu întârziere și atunci preferențial. Mai mult, nu se respectă prevederile contractului de muncă și se intenționează renegocierea acestuia, reprezentanți ai administrației recurgând în acest sens la intimidarea anga- jaților. 

lia au decis să depună o plângere la poliție în care au precizat că dascălul cere să fie mituit cu diverse bunuri și băuturi alcoolice sau favoruri sexuale, pentru ca ele să poată promova clasa. Polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale alături de procurori au pus la cale un flagrant. Astfel, ieri dimineață, au fost pregătite și plasate „cadourile” pentru pro
Cei circa o sută de salariați ai Uzinei Electrice Brad au fost preluați de către Acva- calor, societate care se află în subordinea Consiliului Local Brad.Privitor la această situație, Florin Cazacu, primarul Bradului, ne-a declarat: „sindicatul trebuie să ia atitudine și să ceară verificarea de către instituțiile abilitate a celor sesizate. Dacă există dovezi clare că nu se respectă prevederile contractului colectiv de muncă se va putea cere sancționarea în instanță a celor vinovați”.

fesor. A fost inscripționat cuvântul „mită” pe o bancnotă de 50 de euro, o sticlă de coniac, o pungă de cafea și un cartuș de țigări. Ofelia a fost cea care a plasat „marfa” dascălului. A intrat în cabinetul său, în jurul orei 11:00, cu banii și plasa cu bunuri. La scurt timp de la ieșirea fetei din biroul dascălului, au intrat polițiștii și procurorii, care au găsit bunurile în 

Eroilor a fost marcată, la Deva, prin manifestări specifice, cu flori, amintiri și parada militară, la fel ca în fiecare an când românii își omagiază înaintașii ce au luptat pentru cauze drepte. (Foto: Traian Mânu)

încăpere, iar banii au fost aduși de profesor, dintr-un birou alăturat. Profesorul și- a recunoscut fapta și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.Polițiștii hunedoreni au declarat că vor acționa prompt la orice reclamație de acest gen. Cei tentați să știe că oricând e posibil ca pe banii primiți să scrie fluorescent „Mită,, /p.3
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• Nu vor să adere. Doar 30 la sută dintre 
elvețieni se declară favorabili unei aderări a 
țării lor la UE, potrivit unui sondaj dat publi
cității miercuri. în martie 2001, elvețienii au 
respins cu 77 la sută din voturi o inițiativă 
în favoarea unei aderări rapide la UE.

• UDMR e împotrivă. Facțiunea UDMR din 
Camera Deputaților și Senat a hotărât să nu 
depună în Parlament proiectul de lege al 
CNS privind autonomia Ținutului Secuiesc, 
această decizie fiind criticată dur de condu
cerea UCM Covasna.

Ion Iliescu, pus sub învinuire

își vor spori 
arsenalul 
nuclear

Washington (MF) - Coreea de Nord, care dispune deja de arme nucleare, intenționează să fabrice și altele, a a- nunțat miercuri adjunctul ministrului nord-co- reean de Externe. Kim Gye Gwan, într-un interviu acordat postului a- merican de televiziune ABC. transmite AFP.întrebat dacă Phenianul dispune de arme nucleare, Gye Gwan a răspuns afirmativ.„Avem suficiente bombe nucleare pentru a ne apăra în cazul unui atac american. Dacă vreți să știți câte, acesta este un secret", a adăugat el.întrebat dacă Phenianul fabrică în prezent și alte bombe, negociatorul nord-coreean a răspuns, din nou, afirmativ.„Programul nostru nuclear nu este destinat atacării Statelor Unite. Nu avem nici o intenție de a ataca Statele Unite”, a subliniat diplomatul nord-coreean.în urmă cu câteva zile, Coreea de Nord a cerut SUA să o recunoască în mod oficial drept putere nucleară.

Condoleezza Rice 1
(Foto: ERA) :

Verde la 
negocieri j
Washington (MF) - ;
Secretarul american J
de Stat, Condoleezza I
Rice, a sugerat,, mier- j
curi, că nu exclude i
posibilitatea începerii i
de negocieri între î
responsabilii irakieni J
și grupările insurgen- vi 
ților, subliniind că re- ]
concilierea politică în î
Irak trebuie să fie un :
„proces intern iraki- ;
an", transmite AFP. i
„Irakienii sunt pe cale i
de a iniția un proces ]
de reconciliere într-o i
societate în care ten- i
siunlle sociale și etni- j
ce au fost exploatate Ș.
de Saddam Hussein . ț
pe întreaga durată a i
regimului său", a i
spus Rice. „Există un î
proces în curs în Irak. 
Și nu cred că trebuie 
să intervenim în pro
cesul irakian", a i
adăugat ea.

H Fostul președinte este 
învinuit pentru mineria- 
da din 1990, potrivit 
avocatului său.

3ucliniști (MF) ■ Fostul președinte Ion Iliescu a fost pus sub învinuire în dosarul mi- neriadei din iunie 1990, a declarat presei, joi, avocatul său, Radu Ghergovan Silines- cu. după o întâlnire cu procurorii militari care îl citaseră în aceasță zi pe fostul șef al statului la audieri.Radu Ghergovan Silinescu a declarat presei, după discuțiile cu generalul magistrat Dan Voinea, că Ion Iliescu este pus sub învinuire în acest caz. Referindu-se la acuzații, avocatul a spus că „paleta este foarte largă”, Iliescu aflân- du-se în aceeași situație ca Gelu Voican Voiculescu și Petre Roman.Surse judiciare au declarat agenției Mediafax că printre acuzațiile care îi sunt aduse fostului președinte Ion Iliescu se numără cea de instigare la tratamente neomenoase, cercetare abuzivă și arestare nelegală.Ion Iliescu ar fi trebuit să se prezinte joi la audieri, dar

(Foto: arhivăIliescu: „Este un fals, o provocare, o diversiune.nu a venit, având în vedere că se află în convalescență în urma unei intervenții pe cord. Potrivit sursei citate, el va veni la Parchet peste două săptămâni.Ion Iliescu nu a recunoscut, joi, că a fost pus sub învinuire în dosarul mineriadei din 13-15 iunie, declarând că este vorba despre „un fals, o provocare și o diversiune”.
Justiție, nu politicăPreședintele PSD, Mircea Geoană, a declarat ieri că punerea lui Ion Iliescu sub învi

nuire în dosarul mineriadei din iunie 1990 este o chestiune legată de Justiție și și-a exprimat speranța ca această situație să nu aibă o dimensiune politică.„Este o chestiune legată de Justiție și care sunt convins că va fi rezolvată cu respec^ tul și deferenta cuvenite unui fost șef de stat. Sunt convins că Justiția și opițiia publică vor trata acest subiect cu foarte multă atenție și cu tot respectul datorat unui fost șef de stat și unui om care a avut o contribuție importantă la
Promisiuni din partea Italiei
® Gianfranco Fini: Italia, 
printre primele care 
ratifică aderarea 
României la UE,

București (MF) - Ministrul italian de externe Gianfran- 
i cp Fini a declarat joi, într-o■ conferință de presă cu omologul său român Mihai Ungure- anu, că Italia dorește să fie u- na dintre primele țări care ratifică. Tratatul de aderare a■ României la UE.De asemenea, el și-a exprimat convingerea că UE își va îndeplini angajamentele față de România. Fini a subliniat relațiile profunde și de durată

dintre România și Italia.El a precizat că. din punct de vedere al securității frontierelor, România și Italia întâmpină probleme similare, a- mintind că Italia este țară de graniță a Uniunii Europene.Cei doi miniștri au amintit de volumul impresionant al schimburilor economice dintre Italia și România, precizând că în 2004 valoarea acestor schimburi a fost cu 7,7% mai mult decât în 2003 (8,5 miliarde de euro).în discuțiile care au avut loc joi a fost abordată și chestiunea încheierii unui acord de reglementare a fluxurilor migratorii.

România democratică de as tăzi”, a spus Geoană.
Un pas spre adevărPreședintele Asociației Victimelor Mineriadelor, Viorel Ene, a salutat joi punerea sub învinuire a fostului președinte Ion Iliescu, apreciind că a- H........ ...............
Sunt convins 
Justiția și opinia 
publici vor train 
acest subiect cu 
toarte multă 
atenție.

Mircea Geoanăceasta ar constitui „un mic pas pentru aflarea adevărului” legat de mineriade însă a ținut să-și exprime scepticismul față de mersul anchetei.„Dan Voinea (procurorul militar care instrumentează cazul - n.r.) ne-a promis că îi va audia pe toți cei implicați ca învinuiți, însă până acum el i-a audiat ca martori. Dacă însă este așa, atunci este bine. Este un mic pas pentru aflarea adevărului în problema mineriadelor”, a declarat Viorel Ene.
j

1

Gianfranco Fini și Mihai Ungureanu (Foto: ep)

Fostul președinte american Jimmy Carter

Jack Straw, în vizită 
surpriză la Bagdad

1

Patru rebeli omorâți de 
propria mașină-capcană

(Foto: EPA)

Jimmy Carter: Guantanamo 
să fie desființat

Washington (MF) - Fostul președinte a- merican Jimmy Carter, laureat al premiului Nobel pentru Pace, a cerut desființarea închisorii de la Guantanamo (Cuba), pentru a „demonstra angajamentul istoric” al Statelor Unite față de protecția drepturilor omului, informează AFP.„Administrația noastră trebuie să închidă penitenciarul de la Guantanamo și cele 20 de centre de detenție secrete gestionate de autoritățile americane, cât mai repede posibil”, a declarat Carter marți, la Atlanta (Georgia), în timpul unei conferințe organizate de Centrul Carter.

Bagdad (MF) - Ministrul britanic de Externe, Jack Straw, s-a întâlnit ieri, la Bagdad, unde a efectuat o vizită surpriză, cu președintele irakian, Jalal Talabani, și cu șeful Executivului, Ibrahim al- Jaafari.Straw a făcut parte dintr-o delegație de patru oficiali europeni. El a fost însoțit de Javier Solana, înaltul reprezentant UE pentru Politică Externă, de Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru Relații Externe, și de Jean Asselborn, ministrul luxemburghez de Externe, a cărui țară asigură în prezent președinția UE.într-un discurs rostit în capitala irakiană, Straw a recunoscut că intervenția împotriva regimului irakian „a divizat Europa”, adăugând că în prezent statele membre UE cooperează pentru bunăstarea Irakului.El a subliniat că delegația se află în Irak nu doar pentru a sublinia „angajamentul Uni-

Mosul (MF) - Patru rebeli irakieni și-au pierdut viața miercuri, în momentul in care mașina-capcană cu care se deplasau a explodat prematur în orașul Tall Afar din nordul Irakului, unde armata americană desfășoară o operațiune de securitate.Incidentul s-a produs la ora locală 19:30 (18:30, ora

României) în cartierul Sa- rai, cunoscut drept fief al insurgenților.Armata americană a a- nunțât miercuri că peste 70 de suspecți au fost arestați în timpul operațiunilor desfășurate cu sprijinul forțelor de securitate irakiene la Tall Afar, oraș situat la 80 kilometri vest de Mosul.
UE va avea o reprezentanță 
permanentă în Irak
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Jack Straw la Bagdad (Foto fpa) unii Europene, dar și pentru a transmite un semnal clar în avantajul poporului irakian”.Reprezentanții din peste 80 de țări vor participa, la 22 iunie, la o conferință pe tema Irakului, organizată de Uniunea Europeană și Statele Unite.

Bagdad (MF) - Uniunea Europeană va avea o reprezentanță diplomatică permanentă la Bagdad peste câteva luni, a anunțat joi comisarul european pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, cu ocazia unei vizite fără precedent întreprinse în capitala irakiană de către o delegație a Uniunii Europene, relatează AFP.„Vom spori numărul per

sonalului în funcție de situația din domeniul securității, dar dorim să ne aflăm aici și să contribuim la schimbările din Irak”, a subliniat ea.„Trebuie să găsim o clădire adecvată și să stabilim modu-' rile de asigurare a securității, iar după aceea vom trimite un personal mai numeros în această țară”, a explicat comisarul european, Benita Ferre- ro-Waldner.
Redactor șef: Adrian Sălăgean
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Raluca lovescu, Sanda Bocamciu. Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tifaenu Stroia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Gota, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinul
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• Avertizare. Unitatea
Fitosanitară din Deva a emis 
ieri un buletin de avertizare 
pomicolă privind apariția 
păduchelui de San-Jose și a 
omizii păroase a dudului.

„Vrem să prevenim și să tratăm infecțiile în 
momentul de maximă sensibilitate", susține 
directorul unității, Călin Marian (foto). (L.L.)

• Concert.Corul și Orchestra Academică a 
Universității din Malmo (Suedia), vor concer
ta în Deva. Evenimentul va avea loc luni, 13 
iunie 2005, la Casa de Cultură, cu începere 
de la ora 19.00 și este sprijinit de Primăria 
municipiului. „Concertul de Vară" face parte 
dintr-un parteneriat cultural dintre suedezi și 
Liceul „Sigismund Toduță" din Deva. (S.B.)

„Treceți clasa 
pe sex'/ bani"

PĂREREA MEA

Alba-neagra cu 
sănătatea
Adrian SăLăGEAN

adrian.salagean@informmedia.ro

■ Obiceiul unui profe
sor devean de a lua 
mită s-a transformat în 
obișnuință.
MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamas@infornimedia.roDeva - Două tinere, eleve seraliste din clasa a X-a a liceului Grigore Moisil din Deva, l-au demascat și acuzat pe profesorul de economia întreprinderii de luare de mită. Cristina și Ofelia au relatat cele întâmplate și au susținut că dascălul nu numai că primea mită, ci le făcea și propuneri sexuale.
Sex și bani„Aveam trei note de patru și aveam nevoie de una sau două note mai mari, ca să

promovez anul. I-am cerut profesorului să mă asculte în clasă, dar acesta a refuzat, spunând că are foarte mult de predat și nu are timp. Dar exista totuși o variantă, să merg în cabinetul lui să mă asculte. Știam de la alți colegi că atunci când te cheamă în cabinet trebuie să-i duci o sticlă de țuică sau alte băuturi alcoolice și se rezolvă. Așadar, am intrat în biroul său cu o sticlă de țuică. L-am rugat să-mi dea o notă de trecere. Mi-a răspuns că nu poate să-mi dea zece, pentru că e bătător la ochi. în schimb, mi-a mai propus să întrețin raporturi sexuale cu. el și atunci mă trece. A închis ușile și încerca să vină cât mai aproape de mine. I-am refuzat pro-

Pe cei 50 de euro și pe "cadouri" s-a scris MITĂpunerea și am plecat, dar mi- a spus să-l caut în zilele următoare și să mă gândesc la propunerea lui”, afirmă Gristina.
Cercetările continuăîn urma flagrantului organizat, ieri, de polițiști și procurori, în prezența directorului liceului, profesorul și-

a recunoscut fapta, primirea mitei. Pentru a împiedica; acte revanșarde, polițiștii vor cere Inspectoratului Școlar ca dascălului să i se interzică să mai noteze elevii în perioada următoare.Ancheta în acest caz con-; tinuă, iar dacă va fi găsit vinovat, profesorul poate sta ani mulți după gratii.
Intr-un spital românesc și dacă ești 

sănătos nu te simți prea bine. Sărăcia 
coridoarelor lustruită alene, halatele des

perecheate ale asistentelor, WC-urile ciobite, 
noptierele de tablă jegoase, blidul cu pireu 
sintetic sunt nimicuri pe lângă lipsa letală a 
mijloacelor: medicamente, leucoplast, fașă, 
calmante, bașca „serviciile speciale" cu 
injecții nesterilizate. Ne-am obișnuit să dăm 
vina pe sărăcie. De unde! Acest infern în 
halat alb este doar produsul infestat al des- 
frâului administrativ din domeniu. Bugetul 
sănătății a fost spoliat din interior și exterior 
până în pragul sapei de lemn. Fondul Națio
nal Unic de Asigurări Sociale de Sănătate din 
România, banii plătiți de noi pentru a ne pro
teja în caz de boală, a fost consumat aiurea.

Absolvenții Liceului de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” Deva au participat ieri, alături de profesorii și dirigintele lor, la ultima oră de dirigenție. 
A fost o oră festivă, care a răsunat de intonarea imnului „Gaudeamus igitur”. (Foto:Traian Mânu)

Rromii din „Berlin" vor grevă!

Pe vremea când directorii de spital aveau 
autoritatea să cumpere de unde voiau 
tone de pui la suprapreț și supracomision 

nimeni nu s-a sesizat. Au apărut într-o fază 
superioară marile licitații trucate prin care 
banii asigurării noastre medicale au intrat tot 
la suprapreț în buzunarele firmelor cliente
lare. Să nu uităm prostia crasă, deghizată sub 
denumirea de „cheltuieli neperformante", 
prin care banul nostru a fost, pur și simplu, 
aruncat pe apa sâmbetei. Sunt 22.000 
(douăzeci și două de mii) de miliarde de lei 
„dispăruți" din Fondul Național Unic în 
perioada 2003-2004. De când banii sănătății 
au fost confiscați de Guvernul Năstase. Vrând 
parcă să justifice desfrâul, ministrul Cinteză 
învrăjbește pensionarii cu bolnavii, declarând 
că din banii Sănătății se plătesc și pensii. Ile
gal, imoral și grav. Cât despre posibilitatea 
unei asistențe medicale mai bune pentru 
români. Să fiți dumneavoastră sănătoși...,!

Buceș (D.I.) - Mai mulți rromi din așa-numitul „Berlin”, un cartier al satului Mihăileni din comuna Buceș, amenință cu greva deoarece primarul nu Ie-a mai plătit ajutorul social. Asta pentru că au refuzat să lucreze acolo unde li s-a oferit un loc de muncă.
Proiect în derulare„Noi avem în derulare un proiect SAPARD pentru reabilitarea a trei drumuri comunale, fapt pentru care am încheiat un acord cu firma constructoare pentru angajarea a 54 de persoane

care beneficiau de ajutor social. Dintre acestea aproximativ 30 sunt rromi, iar o parte dintre ei după un timp au refuzat să se mai prezinte) la lucru pentru că trebuiau să se deplaseze pe jos trei kilo) metri.Și eu am refuzat atuncil potrivit legii, să le mai daij ajutorul social”, a spus prii mărul comunei Buceș, Traian Achim Mărcuș.Totodată acesta a precizat că din cele 174 de milioane pe lună cât cheltuiește Primăriei cu ajutoarele sociale, 80 la sută sunt pentru țiganii din „Berlin”.
Tensiuni la Draxlmaier Hunedoara

S-a sinucis la spital
Deva (M.T.) - După ce in urmă cu 2 săptămâni a încercat să se sinucidă aruncându- se de la etajul 4 al blocului în care locuia, un bărbat de 70 de ani, din Petroșani, s-a aruncat de la etajul 3 al Spitalului Petroșani. De această dată bărbatul și-a pierdut viața. Echipa de cercetare a stabilit că bărbatul a fost internat ca urmare a tentativei de suicid, când s-a aruncat pe geamul locuinței sale. Suferise o intervenție chirurgicală și i-a fost extirpată splina și cusut ficatul. Legistul a stabilit că moartea s-a datorat unui politraumatism prin cădere.

Mobexpert la DevaDeva (S.F.) - Grupul Mobexpert a inaugurat ieri la Deva un magazin de prezentare. Mobexpert este liderul pieței de mobilier din România. Cu o cifră de afaceri de 120 de milioane euro, Mobexpert se plasează între primele 12 întreprinderi europene din industria mobilei. Succesul afacerii s-a datorat strategiei care vizează , varietatea, accesibilitatea și disponibilitatea în stoc. Producătorii au devenit strâns legați de clienții magazinelor și consideră un privilegiu faptul de a evolua odată cu gusturile și necesitățile acestora.

■ Crearea Sindicatului 
liber „1 Mai" - Draxl
maier Hunedoara a dus 
la reținerea liderului.

Hunedoara (I.J.) - Marian Stoian, lider sindical la SC Lisa Draxlmaier Autopart Romania SRL, a fost reținut în noaptea de 9 iunie, în timp ce strângea adeziuni pentru aderarea muncitorilor la sindicat. „Am fost luat și dus la director, pentru că am împărțit adeziuni. Directorul a chemat poliția. Crearea sindicatului era perfect legală, iar polițiștii au plecat fără să
Suflet pentru 
suflet

Păclișa (V.R.) - Astăzi, în sala de sport a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păclișa, are loc acțiunea „Suflet pentru suflet”. Aceasta constă într-o expoziție cu vânzare, ce cuprinde obiecte artizanale, sculpturi în lemn sau alte materiale, picturi, accesorii de îmbrăcăminte.Toate exponatele sunt confecționate de către asistați, în atelierele CRRPH Păclișa, care organizează acțiunea împreună cu Subdirecția adulți Deva din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.Iar inițiatorii evenimentului „Suflet pentru suflet”, ce se va încheia cu un scurt program artistic, sunt Compartimentul ergoterapie - Porți deschise și Școala Specială Păclișa.

facă nimic. Mi s-a spus să părăsesc firma, lucru pe care l-am evitat pentru a nu mi se desface contractul de muncă pe motiv că părăsesc serviciul. Am fost lăsat să plec doar la terminarea schimbului”, declară liderul. Crearea unui sindicat era necesară din cauza condițiilor proaste de lucru și a abuzurilor fizice din secții. Lipsește echipamentul de protecție și se lucrează în mediu toxic”.
Nu s-a întâmplat nimicSiegfried Angerer, directorul pe România al societății, a venit ieri la Hunedoara,

unde a precizat că „din punctul meu de vedere nu s-a întâmplat nimic.A fost doar o pauză în procesul de producție, dar nu au existat timpi de stopare a lui. Sunt de acord cu crearea unui sindicat, dar nu noaptea și fără cunoștința patronatului”.„Este un incident major cu influențe asupra județului nostru. Reflectarea acestor reacții sindicale în massmedia îi determină pe investitori să plece în alte zone, ceea ce este dramatic pentru cele două puncte fierbinți ale județului: Hunedoara și Valea
Elevi deveni în turneu 
în Germania

Deva (S.B.) - în urma unui parteneriat școlar realizat în anul 2000 de liceul de muzică devean cu Școala de Muzică din Ilmenau - Germania, de-a lungul anilor au avut loc mai multe schimburi de experiență și turnee artistice în Germania și în România. Un asemenea turneu de concerte are loc în perioada 14 -26 iunie, pentru care liceul a selecționat un lot de 10 elevi participanți, însoțiți de 2 profesori.
Ajutor financiarDoi dintre aceștia însă, prin direcțiunea liceului, au făcut apel la un ajutor financiar, necesar pentru plata drumului, în valoare

de 400 de euro. Cererea prezentată CL Deva a fost aprobată în ultima ședință, cei doi elevi primind ca ajutor sume de 10 milioane de lei. Inițiativa acordării acestui sprijin financiar este apreciată în special de cei doi elevi talentați și de familiile acestora care nu ar fi putut suporta cheltuielile de transport pentru copiii lor.

Poarta Brandenburg - Berlin

Jiului”, a declarat Dan Pricăjan, subprefectuljudețului.

tel/fax:’219 631 

www.idadvert.ro

RECLAMA

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@infornimedia.ro
http://www.idadvert.ro
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1982 - A murit Geo Barton, actor al Teatrului Național 
București (n.23.03.1912)
1979 - A murit Aurel Baranga, poet, dramaturg și ziarist 
(„Mielul turbat", „Interesul general") (n. 20.06.1913) 
1860 - S-a născut, la Brăila, cântăreața Hariclea Dar- 
clee. A creat în premieră mondială roluri principale în 
opere precum „Tosca" de G. Puccini (m. 10.01.1939) 
1839 - S-a născut marele povestitor Ion Creangă, prieten 
cu Mihai Eminescu, autor al „Amintirilor din copilărie",

înălțării Domnului, în calendarul creștin sunt amintiți Sf. Sfințit Mc. Timotei, Ep. Prasiei și Sf. Mc. Alexandru cu Antonina.
(Foto: arhivă)
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21 mart.-20 apr.

Nu sunteți sociabil și încercați să vă izolați. Poate vă con
fruntați cu probleme acumulate. Nu cedați și căutați soluții. 
Rugați prietenii să vă ajute.

21 apr.-20 mai

Ca să evitați consecințe nedorite, nu provocați o furtună 
într-un pahar cu apă. Apelați la simțul umorului și treceți 
cu bine peste încercări.

21 mai-20 iun.

Expuneți-vă deschis punctul de vedere. Discutând puteți 
evita neînțelegerile și interpretările. Nu vă temeți de muncă 
dacă știți că aveți de câștigat.

21 iun.-20 iul.

Cineva din anturaj încearcă să vă seducă. Sunteți stăpân 
pe dv și nu cedați avansurilor. Faceți mișcare, adoptați un 
regim de viață echilibrat.

21 iul.-20 aug.

Din greșeli învață omul! Mai ales din ale altora. Aveți cura
jul să vă schimbați optica și bine faceți. Aveți optimism, 
vigilență și dragoste de viață.

21 aug.-20 sept.

Vreți să rezolvați probleme pe care alții nu știu cum să le 
descurce. îi consiliați și pe alții. Aveți reușite de natură 
financiară.

21 sept.-20 oct.

Unul dintre părinți are o problemă și sunteți nevoit să vă 
amânați treburile ca să-l ajutați. Nu vă neglijați activitățile 
ca să nu aveți probleme!

21 oct.-20 nov.

Puteți finaliza o afacere mai veche, ceea ce v-ar asigura 
noi câștiguri. Reușiți să dovediți celor ce nu au încredere 
în dv că sunteți capabil de fapte mari.

21 nov.-20 dec.

I

ț
?

Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi:
15.00-18.00 Sântandrei (parțial), Sântuhalm 
09.00-14.00 Deva, Str. 1 Decembrie, bl. 3, sc. II

Gaz metan __________ ___ ___ ____ ____
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Bd. Decebal, bl. 22, sc. C

Apă ___ _______ ___ ____ ________ ______________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-13.00 Str. Eroilor, I. B. Deleanu, Scoruș, Călugăreni, 
Coziei, P. Maior, Parângului, O. Densusianu, S. Bărnuțiu, 
Ghe. Barițiu, S. Drăgoi
08.00-15.00 Fabrica de mătase, punctele termice 1, 2, 
3, 4, 22, 22A, 26B

Soluția integramei din numărul 

precedent: T-O-D-D - CAR

DIOLOG - HAIN - ERE - VINOVAT

- N - CASEROLE - IA - IN - NOR

- RS - ITI - O - ODIHNA - MS - 

INCANTA - TIC - TARLA - A - ES

- RITM - CURȚI - MIEZ - FA - RB

- NANI

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

Abordați cu eficacitate și curaj o problemă plictisitoare. 
Sfârșiți prin a face o obsesie din muncă și îi stresați pe cei 
din jur.

21 dec.-20 ian.

Aveți mulți sfătuitori, dar recomandările lor v-ar putea 
induce In eroare, provocându-vă mari prejudicii. Toate 
deciziile trebuie să le luați singur!

21 ian.-20 febr.

Ați făcut o promisiune pe care nu o puteți onora. Vă gân
diți la rezolvarea situației. Cineva din familie are nevoie 
de dv într-o problemă de sănătate.

21 febr.-20 mart.

E bine să exploatați azi toate posibilitățile oferite pentru 
a câștiga banii ptomiși. Norocul e alături de dv azi și vă 
veghează.

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

7:45 Agenția 2 fără un sfert 
9:20 Cinci minute de cultură 
9:30 Teleshopping

10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie 
11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro - Dispecer 
12:00 Garantat 100% 
13:00 Vile și palate celebre 
13:30 Desene animate: Boo 
14:00 Jurnal TVR 
14:30 Teleshopping 
15:00 Tribună partidelor par

lamentare
15:30 România politică 
16:00 Vară furată (dramă,

SUA, 2002) Cu: Aidan 
Quinn, Bonnie Hunt 
Kevin Pollak. Regia Pete 
Jones. în anii '70, famii- 
ia catolică a unui pom
pier din Chicago se 
împrietenește cu o fami
lie de evrei.

17:35 Interes 
general

18:30 Știrea zilei 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

' Meteo

20:15 Surprize, suprize Cu
Andreea Marin

21:15 Școala vedetelor 
22:30 Burlacii
23:00 Jurnalul TVR Sport.

Meteo
23:30 Hair (comedie muzi

cală, SUA, 1979) Cu: 
John Savage, Treat 
Williams, Beverly D'An
gelo. Film muzical, 
inspirat dintr-un cunos
cut spectacol de pe 
Broadway din anii '60. 
Claude, un tânăr din 
Oklahoma sosește la 
New York și se împri
etenește cu un grup 
hippie, condus de Berg
er. El se îndrăgostește 
de Sheila, o tânără din- 
tr-o familie bogată.

2X15 Jurnalul
TVR Sport Meteo 
(reluare)

3:55 Masada
Ultima parte

7:00 Știrile PRO TV 
Ce se-ntâmplă, 
doctore ?

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

9:15 Tânăr și neliniștit. Cu: 
0Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson

10:15 0 nouă 
viață 

11:15 Zâmbete 
îhtr-o pastilă 

12:15 La Bloc 
13:00 Știrile PRO TV 
13:45 De râsul 

lumii
14:15 Vânătoarea de șoareci 

(reluare)
16:00 Tânăr și

Sneliniștit Cu: Eric Brae
den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Nicole Thomas 
Scott

17:00 Știrile PRO TV 
17:45 Teo Cu Teo Trandafir 
19:00 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

20:’c Paparazzi (thriller, 
SUA, 2004) Cu: Cole 
Hauser, Robin Tunney, 
Dennis Farina, Daniel 
Baldwin, Tom Hollan
der. Când Bo Laramie 
a pășit pentru prima 
dată pe covorul roșu, 
destinat starurilor con
sacrate ale Hoolywood- 
ului, a fost fericit pen
tru că și-a împlinit cel 
mai înalt vis al vieții 
lui. însă nu trece mult 
timp până când Bo află 
că succesul are un preț, 
iar cel pe care trebuie 
să-l plătească el este 
unul foarte mare. Căci 
în umbra vedetelor se 
află în permanentă 
vânătorii faimei, cei 
care nu dorm.

22:15 Miss Playboy Roma
nia 2005 finala

10 întruparea diavolului

6:30 în gura 

presei
7:00 Obervator Sport Cu: 

Sanda Nicola
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura presei 

10:30 Concurs 
interactiv

12:00 Opt reguli 
simple

12:30 Aproape 
perfectă 

13:00 Observator 
13:45 The Black Windmill

I ;J (thriller, Marea Britanie, 
1974)

16:00 Obsetvator 
16:45 Vivere- A trăi cu pasi- 

0une (Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur

17:45 9595-Teînvață ce să 
faci

19:00 Observator 
Sport. Meteo. 
Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

20:30 Gelozia, bat-o vina 
(dragoste, India, 2002) 
Cu: Madhuri Dixit, 
Sharukh Khan, Salman 
Khan, Aishwwarya Ray. 
Radha și Suraj sunt pri
eteni din copilărie. 
Gopal este îndrăgostit 
de Radha tot din 
copilărie. După câțiva 
ani, tutorele lui Gopal îi 
propune Radhei să se 
căsătorească cu Gopal 
și ea acceptă. Gopal se 
dovedește a fi un soț 
iubitor și Radha, încetul 
cu încetul, începe să-l 
iubească, r

23:45 Virus (acțiune, Canada, 
1996)

1:30 Concurs interactiv 
2:30 Observator 
3:15 Stagiarii 
3:45 Vivere

0 (reluare)
430 9595 - Te învață ce să

fed (reluare)

5:00 Poveștiri 
adevărate 
(reluare)

5:30 Jesus
(reluare)

7:00 Culoarea 
păcatului

8:15 Te voi învăța
0să iubești

9:15 Mama vitregă
0 (reluare) 

10:10 Anita 
11:15 Totul despre

0 Camila
13:15 îngerul

0 nopții 
14:15 Răzbunarea 
15:30 Jesus 
17:25 Vremea 

de Acasă 
17:30 Poveștiri 

adevărate - emisiune 
cu povești reale despre 
viată, prezentată de 
Lucian 
Viziru

18:00 Rețeta 
de acasă

18:10 Luna
19:15 Te voi învăță 

să iubești

20:15 Numai iubirea
2130 Ciocolată cu piper Cu:

0 Murilo Benicio, Mariana 
Ximenes, Mariana da 
Silva, Priscila Fantin, 
Elizabeth Savalla, Drica 
Moraes

23.30 Culoarea 
păcatului 

030 Răzbunarea Cu:

0 Gabriela Spanie, Jose 
Angel Llamas, Katherine 
Siachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Rendon. 
Cu 25 de ani în urmă o 
tragedie a marcat viața 
Helenei Fontana (Maria 
Helena Doering), a cărei 
fiica nou născută a fost 
declarată moartă.

1:30 Poveștiri adevărate 
(reluare)

2:00 Ciocolată cu piper 
4:00 Muzica 

de Acasă
4:45 Rețeta 

de acasă

7:00 Sărută-mă, prostulel 
8:00 Teleshopping 
8:30 CeZAR și Tipar 
9:00 Rebelii 

10:00 Tonomatul DP 2.
Emisiune de divertis
ment cu știri din lumea 
muzicală, invitați în pla
tou, dedicații și mesaje 
în direct prin SMS 

11:30 Cind
minute 
de cultură 

11:45 Pasiuni 
12:35 EURO Dispecer 
12:40 Cum se judecă în

Queens 
13:30 Teleshopping 
14:00 Tenis: Openul

Franței la Rolan Garros.
Semifinalele masculine 
(live) 

17:55 EURO Dispecer 
18:00 Jurnalul

Euronews pentru Româ
nia 

18:15 Cinci minute
de cultură 

18:30 Auto Club 
19:00 Soția lui

Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond 
2030 Churchill (documentar, 

0 SUA, 2003) Cu: lan
McKellen (narator), Gra
ham Walker, Blake 
Woodruff, Winston 
Churchill (imagini din 
arhivă). Documentar în 
3 părți ce încearcă să 
descopere omul din 
spatele legendei prin 
intermediul celor care i- 

au stat aproape 
21:30 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România 
22:15 D'ale Iu1 Mitică 
23:15 Poduri peste ape seci 

. H Cu: Cate Blanchett,
Ernie Dingo, Justine 
Saunders Regia Julian 
Pringle, Scott Hartford 
Davis, Paul Faint, Kate 
Woods.

0:15 Cocert Zdob și Zdub 
2:00 Dragul de

Raymond

7:00 Teleshopping 
7:30 Levintza 

prezintă 
7:55 Sport cu

Fiorentina 
8:00 Teleshopping 
8:30 Sunset 
0Beach 

9:30 Dragoste 
0și putere

10:00 Kensky Show 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica Prezintă Mono- 

ca Puiu
12:00 Sport, dietă 

și o vedetă 
12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset 

0Beach
15:25 Dragoste 

0și putere 
16:15 Vedete la 

mătură 
17:10 Camera 

de râs
17.30 Momente cu Stan 

Hooper Primul episod 
18:00 Focus 
19:00 Viața la extrem

20:00 Vino mamă samă vezi 
21:00 Vindecări miraculoase 
22:00 Corbul (thriller, SUA,

1994) Cu: Brandon Lee, 
Rochelle Davis, Ernie 
Hudson. Eric Draven 
(Brandon Lee) și logod
nica sa (Rochelle Davis) 
sunt uciși cu brutalitate 
în "Noaptea Diavolu
lui", o noapte în care 
oamenii sângerosului . 
șef al crimei organizate, 
Top Dollar, terorizează 
orașul printr-o serie de 
acte de violență și 
incendiere. Un corb 
aduce înapoi din lumea 
de dincolo sufletul 
neîmpăcat al lui David, 
care pornește să se 
răzbune pe criminalii 
săi.

0:15 Seducție și minciuni 
(thriller, coprod., 1998) 
Cu: Shannon Tweed, 
Fernando Allende

6:00 O nouă viață (Dramă, 
Marea Britanie, 2004) 

07:45 Mândrie și prejudecată 
(Comedie, SUA, 2003) 

9:35 Cursă sub soare 
H (Dramă, SUA, 1996) 

11:15 Gemenii (Dramă, 
■ Franța, 2004)

12:50 O afacere mare (Come-
Hdie, SUA, 1988)

1430 în adâncuri (Dramă, 

Anglia, 2004)
16:00 Siguranță națională 

(Acțiune, SUA, 2003) 
17:35 Joey Ep. 16 ■ Joey și 

0The Tonight Show 
18:00 Eu sunt Emma (Come

die, Italia, 2002)
■ 19:30 Cinema, cinema, cine

ma Ep. 24

20:00 Miracolul (Dramă, SUA, 
2004) Cu: Kurt Russell, 
Patricia Clarkson, Noah 
Emmerich, Nathan 
West Eddie Cahill 

22:15 Feardotcom (Horor, 
Q Marea Britanie, 2002) 

Cu: Stephen Dorff, 
Natascha Mcelhone 

23:55 Equilibrium (SF, SUA, 
2002) Cu: Christian 
Bale, Emily Watson, 
Taye Diggs

1:40 Parteneri neobișnuiți 
(Acțiune, SUA, 2003)

09:00 Știrile TV Sport 09:45 
Legendele fotbalului 10:05 
Super Spania! 11:00 Știrile TV 
Sport 11:30 Box profesionost 
12:00 Știrile TV Sport 12:10 
Rodeo (reluare) 14:10 Fotbal 
Anglia (reluare) 16:00 Știrile TV 
Sport 16:30 Fotbal Anglia (re
luare) 18:30 Știri 20:45 Știrile 
TV Sport 21:00 Copa Liberta- 
dores 2005: Echipa argentin- 
iană de fotbal Boca Juniors a 
cerut formației italiene Inter- 
nazionale Milano să i-l împru
mute, pentru faza a doua a 
Copa Libertadores, pe fostul 
său jucător, mijlocașul Kily 
Gonzalez, care a prins foarte rar 
echipa. 23:00 Kickboxing

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

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

10.30 Păstrează visul (dramă, 
1986)

12.15 Familia Osmond 
(biografic, 2001)

14.00 Cadavrul din piscină 
(film mister, 2004)

15.45 Necunoscutul (mister, 
1998)

17.30 Păstrează visul (reluare^
19.15 Misterele părintelui 

Dowlind (s)
20.15 Ostatic pentru o zi 

(comedie, 1994)
22.00 Jordan (s)
23.00 Vremuri grele (acțiune,

1998)
00.45 Vulpea neagră (acțiune

1993)

10.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt

10.30 S-a născut o mașină
11.00 Sfârșitul Uniunii Sovie

tice
12.00 Confruntarea fiarelor
13.00 Enigma văzduhurilor
14.00 Cartagina
15.00 Rechinul viitorului
16.00 Familia regală
17.00 Câmpuri de bătălie
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
18.30 Pasionat de pescuit
19.00 Curse asurzitoare 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Supraviețuire în condiți 

extreme
22.00 Motoare masive
22.30 Mașini la superlativ 
23.00 Curse
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• Instruire Prefectura Hunedoara, în cola
borare cu deputatul Monica IACOB RIDZI, 
organizează, sâmbătă, 11.06, ora 13.00 și 
duminică, 12.06, ora 09.00, cursuri de 
instruire privind prezentare și simulare pro
gram SAPARD, program LEONARDO DA VIN
CI, proiecte de infrastructură rurală, prezen
tare proiect LA DORNA. (L.L.)

• Sindicatele la Prefectură. Subprefectul 
județului Hunedoara, Dan Pricăjan, a invitat 
astăzi toți liderii sindicali din județ, pentru 
discuții ce au în vedere problemele ridicate 
în ultima vreme de către sindicate. întâlnirea 
va avea loc la sediul Prefecturii, începând cu 
ora 10.00. (D.l.)

Cine cumpără Minvest Deva?

Grevă generală la CEC?
Deva (C.P.) - Salariații CEC sunt la un pas de declanșarea grevei generale, ca urmare a divergențelor apărute în negocierea contractului colectiv de muncă. Punctele rămase în divergență sunt majorarea salariilor, acordarea de plăți compensatorii în caz de disponibilizare și reducerea cu maximum o mie a numărului de posturi, a declarat Ovidiu Morcan, președintele BNS - filiala Hunedoara. Dacă nu se va ajunge la consens, în data de 15 iunie se va declanșa conflictul de muncă.

H S-au primit oferte 
pentru cumpărarea 
unor exploatări din fi
lialele companiei.

Clara Păs___________________
clara.pas@mfornimedia.ro

Deva - O firmă de consultanță, agreată de Ministerul Economiei, va efectua un studiu privind procesul de privatizare al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului - Minvest SA Deva - România.Această firmă va putea spune ce filială va putea fi -privatizată și în ce condiții, bineînțeles în urma unei analize detaliate, a declarat Pompiliu Crai, directorul ge

Pe urmele istoriei
Orăștie (R.I.) - Una dintre activitățile care- i ajută pe elevi să devină creativi, dez- voltându-le, în același timp, spiritul de echipă este cea a parteneriatelor încheiate între școli. Parteneriatul „Pe urmele istoriei” a fost inițiat de Școala Generală „Aurel Vlad” din Orăștie și derulat împreună cu Liceul Sportiv Nr. 8 și Școala Generală „Ion Agârbiceanu” din Alba - Iulia.Elevii implicați în proiect au stabilit câteva trasee turistice care să cuprindă obiective de interes istoric din zona Munților Apuseni și din Munții Orăștiei. Elevii orăștieni au fost coordonați în prezentările pe care le-au făcut profesoarele Carmen Furdui și Luciana Popa, ei neuitând să argumenteze și dezvoltarea durabilă pentru fiecare traseu vizat.

Deschidere pentru 
elevi în construcții
■ Elevii absolvenți în 
construcții au aflat 
despre cea mai nouă 
tehnologie de gen.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcone@informmedia.ro

Deva - Școala de arte și meserii „Ion Mincu” din Deva a găzduit ieri o întâlnire între elevii școlii și oameni de afaceri din construcții. Discuțiile purtate au vizat clasele absolvente de liceu de construcții și de școală profesională, adică exact generația care pleacă în „viață” și se

1

Despăgubiri pentru veterani
Deva (C.P.) - O parte dintre veteranii de război din Deva nu și-a primit încă despăgubirile bănești. „Există cred aproximativ 80 de persoane care se află în această situație. Toți trebuiau să primească terenuri, dar pentru că nu existau suprafețe disponibile, s-a convenit să li se acorde despăgubiri în sumă de 16 milioane de lei. Dar nici până acum nu s-au primit banii”, ne-a declarat Rodica Stoicu, fiica unui veteran de război. Dumitru Susan, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război - Deva a precizat, în legătură cu acest aspect, următoarele: „S-au dat bani la câteva persoane. Listele cu beneficiarii sunt la Prefectura Hunedoara, au fost validate și avizate. Plățile s- au sistat momentan din lipsă de fonduri. Problema este că unii dintre veterani surit bătrâni și bolnavi și există posibilitatea să nu se mai bucure personal de acest drept bănesc. La Hunedoara, spre exemplu, s-au făcut plățile integral, iar la Orăștie și Brad, doar câteva persoane au primit banii”.

S-a făcut regularizarea consumului!
■ Locatarii unui bloc 
din Deva sunt nemul
țumiți de valoarea fac
turilor la gaz.
Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Mai multe persoane ce locuiesc în municipiul Deva, în blocul G2, de pe Aleea Plopilor, reclamă valoarea mare a facturilor emise de către Distrigaz Nord - Sucursala Deva. în acest imobil în cursul lunii aprilie s-a realizat separarea consumurilor, iar în data de 13 aprilie s-au montat contoarele individuale.Facturile emise de către Distrigaz Nord pentru luna aprilie în cazul acestor clienți
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1 dolar 29.411 lei

1 euro 36.123 lei

1 liră 53.879 lei

1 forint 144 lei

Nedeia TulipanuluîDeva (S.B.) - în ziua sărbătorii creștine a înălțării Domnului, 9 iunie, la Aninoasa se serbează, în primul rând, Hramul Bisericii Ortodoxe. După slujba de hram s-a organizat „Nedeia Tulipanuluî” - nume legat de arborele care face flori asemănătoare cu laleaua, ce face parte din fauna localității.Manifestarea de ieri, de la Aninoasa, a cuprins diverse momente artistice dintre care amintim lansarea unei monografii a localității, un recital al Coralei „Gavril Muzicescu” din Constanța și spectacolul folcloric susținut de ansambluri și interpreți hunedoreni. Acesta a declanșat voia bună a localnicilor cărora edilii localității le-au oferit distracție și relaxare într-o zi pe care credincioșii o respectă și în care diversele munci sunt lăsate la o parte.

neral al companiei devene. Administrația companiei devene Minvest a primit deja oferte și intenții de cum-

Pompiliu Crai

încadrează în economia de piață. „Pentru că școala noastră pregătește forța de muncă pentru construcții, impactul pe care l-au avut discuțiile asupra elevilor a fost deosebit pentru că aceste întâlniri reprezintă liantul între școală, agenții economici și economia de piață”, spunea Mihaela Teodor, directorul liceului.
Prezentarea tehnologieiPractica de specialitate efectuată în timpul școlii, mai declară sursa citată, a demonstrat că elevii au efectuat lucrări de bună calitate, 
reprezintă contravaloarea gazelor naturale consumate în perioada 13.04 (data montării contoarelor individuale) și 30 aprilie. în majoritatea cazurilor s-a emis factura cu valoarea zero, deoarece consumurile au fost foarte mici, pentru luna aprilie, urmând ca regularizarea să se reflecte în facturile emise pentru luna mai.
Explicația furnizorului„Astfel, valoarea mai mare a facturilor emise pentru luna mai, arată în fapt consumurile de gaze naturale în perioada 13.04 - 27.05, pentru cei care au primit factura lunii aprilie cu valoarea zero (aici s-a făcut regularizarea), în celelalte cazuri, valoarea mai mare a facturii pentru
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părare exprimate atât de firme românești cât și de firme străine.
Care sunt ofertele?“în județul Hunedoara avem oferte pentru exploatarea vechii halde aurifere, coroborat cu menținerea preparației, de la Brad.Tot aici un interes deosebit se manifestă pentru instalația de rafinare a aurului, dat fiind faptul că metalul obținut aici poate fi folosit pentru confecționarea de obiecte prețioase.Să nu uităm că mai există societățile Deva Gold și Roșia Montană Gold. Pentru filiala Iara din județul Cluj s-au primit oferte în vederea preluării exploatării de nisipuri 

Elevi și profesori la "ora de practică" (Foto Traian Mânu)ceea ce i-a determinat să aibă încredere în forțele proprii. Mai mult, unele lucrări efectuate de elevi aduc beneficii școlii. „Cel mai important pentru noi este faptul că elevii au aflat despre cele mai 
luna mai reflectă diferența perioadei de facturare - în luna aprilie consumul facturat a fost pentru perioada de 13.04 - 30.04, iar în luna mai s-a facturat consumul pe perioada 01.05. - 31.05”, a precizat Radu Popescu, directorul general al Distrigaz Nord - Sucursala Deva.

Radu Popescu
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cuarțifere și a dolomitei. De asemenea, mai avem o intenție verbală de la o societate pentru preluarea prepa- rației de la Vețel”, a declarat directorul Pompiliu Crai.
închideri de filialePentru filiala Deva a Minvest există o singură șansă și anume deschiderea unei cariere pentru exploatarea pietrei de construcții, dat fiind faptul că activitatea din subteran este nerentabilă. Același lucru este valabil și pentru exploatările de la Bălan sau Poiana Ruscă Teliuc.Acestea vor intra într-un program de închidere în anii care urmează pe baza unor proiecte.

noi tehnologii în construcții și despre argisol, un izolant de ultimă generație, material din care luna viitoare vor începe construcții la Sime- ria”, mai spune directorul școlii.
De înălțareOhaba (V.R.) - A devenit o tradiție ca de înălțarea Domnului la Ohaba (Lăpugiu de Jos) să se organizeze manifestări cultural-sportive de omagiere a eroilor și spre bucuria contemporanilor. Ieri, oaspete de seamă a fost Teatrul de Artă Dramatică Deva. Programul zilei a mai inclus târgul, slujba religioasă, popasul la monumentul eroilor, un program distractiv și întreceri sportive între localnici și vecini din localități bănățene de la granița cu județul nostru. Seara oamenii au petrecut la rugă.
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ACTUALITATE /Svineri, 10 iunie 2005
• Bursă. Bursa locurilor de muncă pentru
persoanele cu handicap va avea loc în acest 
an vineri, 17 iunie, la agențiile Deva, Hune
doara și Petroșani. în acest sens, conducerea 
AJOFM Hunedoara atrage atenția agenților 
economici care au peste 75 de angajați la 
obligativitatea angajării în procent de 4% 
persoane cu handicap. (IJ.)

Se pregătt >te 
Costesti-ul

In memoriam ostașul român
Deva (S.B.) - Ziua Națională a Eroilor a fost marcată în toate localitățile județului Hunedoara prin omagierea celor care au luptat și și-au dat viața pentru patrie. Au fost depuse coroane de flori la monumente și troițe unde au fost prezente oficialități locale și județene, preoți, veterani de război cu lacrimi în ochi și flori în mâini, dar și copii din unitățile de învățământ alături de profesorii și educatorii lor. în Deva, la monumentul eroilor de la Catedrala „Sfântul Nicolae” au fost astfel omagiați eroii martiri, căzuți în războaie, prin depunere de coroane și rememorarea unor evenimente istorice de către reprezentanți ai veteranilor de război.

Violența în școli
Deva (R.I.) - Copiii n-ar spune nimic despre evenimentele violente la care sunt martori - aceasta este concluzia unui studiu recent realizat în școli de Asociația „Sprijiniți Copiii”. Studiul, referitor la violențele verbale și emoționale, a fost realizat în școlile din județele Alba și Hunedoara, fiind intervievați aproape 4.000 de elevi cu vârsta între 11 și 15 ani. Dintre aceștia, peste 82% au văzut în școală cum colegi de-ai lor au luat bătaie de la elevi mai mari. Peste 33% dintre copii susțin că au văzut cum cel puțin unul dintre colegii lor a luat bătaie de la un profesor. De asemenea, 10% dintre subiecți susțin că au văzut cum tatăl o

UxC * 11 „ _____i prezentările pe care le-au făcut profesoarele Carmen Furdui și Luciana Popa, ei neuitând să argumenteze și dezvoltarea durabilă pentru fiecare traseu vizat.sau abuzurile din cadrul familiei. Astfel, — peste 70% dintre copii spun că dacă ar fi victimele unui abuz la școală nu ar povesti ceea ce li s-a întâmplat, iar 80% nu ar povesti un incident similar petrecut acasă.

5
■ Asociația PNGMC 
implică tinerii în 
realizarea Festivalului 
de la Costești.
Sanda Bocaniciu, Raluca Iovescu

Deva - Aceștia sunt elevi de la Grupul Școlar „Horea” din Deva, care au acceptat colaborarea cu Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina (PNGMC) pentru a completa studiile cerute într- un parteneriat școlar finanțat de Consiliul Europei. Acestea trebuie să provină din zona aleasă pentru cercetare, care în cazul elevilor deveni este cea a PNGMC.Sunt vizate aspectele: ecologic, social, cultural, istoric și etnografic. Reprezentanta PNGMC, Mihaela Ionescu, își dorește ca festivalul de la Costești „să fie ferit de a ajunge un bâlci specific serbărilor din județ. Vrem ca acolo să se întâmple cu

adevărat ceva pentru toți tinerii. Pentru realizarea acestui ideal ne dorim implicarea ONG-urilor dar și a celor de la județ!”
Tabără ecologicăGrupul Școlar „Horea” din Deva împreună cu administrația PNGMC intenționează să organizeze o tabără ecologică în Munții Șureanu, în preajma festivalului „întâlnirea tineretului cu istoria” de la Costești. Rezultatele acestei tabere vor putea fi valorificate de către elevi în cadrul programului Come- nius - Socrates „Culturi diferite - un singur mediu” care-și propune derularea unor cercetări pe teme istorice, etnografice, sociale și ecologice în zona Munților Șureanu și în culoarul Strei - Mureș. Produsele finale vor consta în albume foto, filme documentare, prezentarea proiectului pe format electronic. Cabana de la Costești (Foto: Traian Mânu)

Galerii de artă

Zgâmbău.

« Aunedoata Galeria 

de Arte, Expoziția per
sonală de artă plastică, 
sculptură și ceramică a 
artistului Constantin

• deva Galeria de Artă
"Forma". Expoziția de 
pictură și grafică 
"Valențe peisagistice 
hunedorene" organizată 
de artiști hunedoreni, 
membri ai Filialei Deva a 
UAP, în colaborare cu 
Muzeul devean.________
• Oiâțtif: Galeria de 
Artă. Expoziție de pictură 

Mircea Zdrenghea.

Teatru

teme din domeniul religie. 
Pentru că Fecioara Maria 
este o adevărată dogmă 
vie, biserica i-a acordat o 

importanță deosebită în 
cadrul exprimărilor dog

matice și al scrierilor teo
logice. Lucrarea de față 
caută să scoată în evidență 

toate lucrurile ce se cunosc 
legate de Fecioara Maria și 
despre primele trei secole 

de creștinism.

Video/DVD

• 'tfcv’iavi Teatrul „I. 

D. Sârbu". Duminică, ora 
1Z.30 - „Poeții Văii Jiu
lui": Mihaela Kelemen

Carte

„Cip Audio Video Film ’ 

Deva. Ulpia Shopping Cen
ter, etaj 1. Cele mai noi și 
căutate CD-uri cu muzică 
pentru toate gusturile. 
Casetele cu filme de ultimă

• Ca ultime apariții în li
brării amintim de volumul 
„Mariologia primelor trei 
secole" ce poate fi găsit 
la Librăria „Emia", str. 
Mareșal Averescu, bl. 20 
parter. Deva. Volumul 
tratează o tematică le-gată 

de Fecioara Maria în tra
diția bisericii primare. 
Cartea aparține preotului 
Marius Țepelea, care a 

scris mai multe volume cu

oră se pot achiziționa sau 
închiria pentru ca timpul 
liber să fie petrecut con- 
fortant, după alegerea 
fiecăruia, indiferent de

Ploi abundente
Deva (M.S.) - Ploile căzute în județul Hunedoara, în noaptea de miercuri spre joi, au totalizat 65,9 litri pe metru pătrat, în zona Iscroni din Valea Jiului, a informat Sistemul de Gospodărire a Apelor Deva. în alte localități din Valea Jiului, cantitatea de apă a fost de 36 de litri pe

Șanse egale pentru copii
Deva (I.J.) - Centrul de Asistență Specială pentru copii și familie, deschis ieri, la Deva, este unic în județ și printre puținele centre din țară. Realizat prin Programul PHARE 2001, într-un parteneriat DGASPC Hunedoara - Con

tura necesară pentru terapie este achiziționată”, spunea Viorica Popescu, director DGASPC Hunedoara. Centrul, numit „Șanse egale”, beneficiază de specialiști în medicină, kinetote- rapie, logopezi, psiholog, asistent social și maseur.
3"d! Ici (.UI leyUldf I£di1£ci vuin>UTrrarai.
■ Locatarii unui bloc 
din Deva sunt nemul- de litri pe metru pătrat. Cu toate că a plouat torențial, comisiile locale de dezastre nu au semnalat, până ieri la prânz, inundații sau băltiri pe terenurile agricole.

reprezintă contravaloarea gazelor naturale consumate în perioada 13.04 (data montării peste 300 de copii, cei mai mulți dintre aceștia au beneficiat deja de serviciile noastre: proiectul s-a încheiat recent, așa că apara-UNDE
vârstă. Pentru copii există 
filme apărute recent indi
cate a fi vizionate cu per
sonaje iubite chiar și de cei 
mari.

Cinema

• §eva, Cinema „Pa
tria". în perioada 10-16 

iunie 2005. Prețul biletu
lui: 25.000 lei lunea și 
35.000 lei în restul zilelor. 
- „Constantin" (Constan
tine) - Thriller. „Constan
tin" este povesțea fantas

ticului și puțin reveren- 
țiosului detectiv John Con
stantine (Keanu Reeves), 
care a fost cu adevărat 
până în iad și înapoi. 
Născut cu abilitatea de a 
recunoaște îngerii și de

monii care vin pe Pământ, 
Constantine a hotărât în 
adolescență să se sinucidă 
pentru a scăpa de aceste 
viziuni chinuitoare. Dar a

Drum modernizat
Geoagiu (M.S.) - Drumul comunal între satele Merme- zău și Văleni, va fi modernizat în baza unei finanțări nerambursabile obținute de la Fondul Român de Dezvoltare Socială, a anunțat primarul orașului Geoagiu, Simion Ma- riș. Lucrările au început și vor cuprinde o porțiune de 3,5 — km, începând din Văleni.ue maițareluna mai reflectă diferența perioadei de facturare - în luna aprilie consumul

Viorica Popescu

Clujana Cluj, Ora 18.30 - 
FC Cip Deva - Silvanus 
Reșița______________________
Duminică, 12 iunie: Ora 
10.30 - Silvanus Reșița - 
Avântul Vaslui, Ora 12.00 
- Clujana Cluj - FC Cip 

Deva
Intrarea este gratuită.

Pareuneșuat. Resuscitat împotri
va dorinței sale, a fost 
aruncat din nou în lumea 
celor vii. Acum, marcat de 

încercarea de sinucidere, 
patrulează într-un purga
toriu terestru, sperând 
zadarnic să-și câștige drep
tul de a intra în Rai prin 
trimiterea soldaților 
diavolului înapoi în adân- 

curi. _________________
• Hunedoara, Cinema 

„Flacăra", de la orele 13 - 

16 - 19.
- „Regatul Cerului" (King
dom of Heaven) Regatul 
Cerului este povestea de 
proporții epice a unui 
modest fierar, Balian,

(Orlando Bloom) ce 
trăiește, vâltoarea eveni
mentelor din perioada cru
ciadelor. Un străin ajuns în 
locuri ciudate, prins într-un 
război eterh, el are dato
ria de a Sluji un rege 
blestemat; se îndrăgos
tește de o regină exotică 
și interzisă și se înalță către 
rangul cavalerilor. în cele 

din urmă, el se vede ajuns 
în postura de lider, având 
misiunea de a apăra 
poporul Ierusalimului 
(Regatul Cerului) împotriva 
armatei lui Saladin.

Sport

• Deva. Deva. Sala Spor
turilor. Turneu de fotbal în 
sală. Program:

Vineri, 10 iunie: Ora 18.00 
- FC Cip Deva - Avântul 
Vaslui, Ora 19.30 - Sil- 
vanus Reșița - Clujana Cluj 
Sâmbătă, 11 iunie: Ora 
17.00 - Avântul Vaslui -

• Deva. în Parcul „Cetății" 

puteți petrece clipe de 
destindere • în mijlocul 
naturii și, dacă vremea 
permite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 
monument istoric. Pentru 
a vizita Cetatea Devei se 
poate urca cu telecabina 
de la poalele monumentu
lui istoric. Stația de plecare 
este lângă Stadionul 
„Cetate".

• Simeria. Parcul Dendro- 

logic, cel mai vechi parc 
științific din țară este

fac- Ohaba (V.R.) - A devenit o tradiție ca de înălțarea Domnului laani. Speranța noastră este că el va fi repopulat odată cu refacerea drumului și introducerea energiei electrice”, a spus primarul Mariș.

spațiul cel mâi adecvat 
pentru o destindere totală'. 
Parcul Simeriei oferă splen
doarea primăverii. Aproa
pe de acesta se află Villa 
Dorr care oferă hotel, res
taurant și bar, punând la 
dispoziție diverse forme de 
agrement: călărie, plimbări 
cu barca, planorism (para- 
pantism), drumeții și excur
sii la monumentele exis
tente în împrejurimi.

Cluburi
• „Bobo's Pub" Deva Str.

1 Decembrie, nr. 11, oferă 
devenilor, și nu numai, dis
tracții pe cinste, cu muzică 
de ultimă oră și DJ dintre 
cei mai apreciați în special 
de tinerii care caută astfel 
de distracții. __________
• „Supreme Club", din 

Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu ruleta 
electronică, aer 
condiționat și ventilație, 
cea mai savuroasă cafea 
și satisfacție deplină. 
Rezervări: 0254/221220.

Ștranduri Turism
• Ștrandul din Deva este 

deschis zilnic între orele 8 
- 20. iar biletul de intrare 
este de 40.000 lei pentru 
adulți și 20.000 lei pentru 
copii, jn incintă sunt 

oferite serviciile cele mai 
bune pentru petrecerea 
unor ore plăcute în week
end: terasă, terenuri de 

sport și asigurarea materi
alului folosit pentru plajă.

• Cabana Pietrele

Situare: în Munții Retezat, 
la aproximativ 25 de kilo
metri de Ohaba de sub 
Piatră
Altitudine: 1485 m 
Cazare: camere cu 2, 3 sau 
4 paturi, cu spălător 
comun, toaletă
• Complex Râușor

Situare: în Munții Retezat, 
la 10 kilometri de Râu de
Mori pe DJ 686 
Altitudine: 1150 m
Cazare: camere cu 2, 3, 4 
paturi, toaletă și duș
• Cabana Groapa Seacă 

Situare: în Munții Parâng, 
la 18 kilometri de Pe
troșani, pe DN 7A după 
traversarea Cheilor Jiețului 
Altitudine: 1400 m 
Cazare: 50 de locuri
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e B Producătoare și distribuitoare a produselor cosmetice Seventeen și

Compania Helbmca
Area Sales Representative pentru zona de Sud - Vest a țării (Ref. ASR)

Cerințe: hi ion iiiitați.
- experiență iii vânzări - întreținerea și dezvoltarea portofoliului de client?
■ excelente abilități de comi’icare și negociere - promovarea produselor in conformitate cu politica
- permis de conducere cat8 companiei.

Se acordă pachet salvai motivant, mașină de serviciu.
Așteptăm CV-urile dumneavoastră pe fax, la numărul 021/255.74.97 sau pe e-mail la: office@hellenica.ro, cu 
specificarea postule dorit. (24788)

AERO CONSULTING
Societate activă în proiectarea și fabricarea de SDV-uri pentru Industria Europeană de 
Motoare Aeronautice și Turbine cu Gaz
Angajează la sediul său din Deva pentru secția de izolații termice:

MAISTRU INDUSTRIE UȘOARĂ
(marochinărie, încălțăminte, izolații termice, căptușeli)

cu următoarele responsabilități:
- întocmirea tehnologiilor pentru fabricația componentelor date în proiect
- întocmirea graficelor de fabricație
- asistență tehnică la fabricația produselor

SC CORA SA Huni aoora 
organizează, în data de 16.06. 
2005 ora 10.00, licitația publică 

în icopul vânzării 
Complexului Comercial TOSCA 

din Hunedoara.
Informații si caietul de sarcini 

se pot obține la tel./fax: 
0254/712244,0721/247078, 
precum și la punctul de lucru din 
Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49. 
In cazul neadjudecării licitația se 

va relua în fiecare 
zi de joi, la ora 10.00. .....

1 (24sw)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233 170, 233.180 
Fax: 224.550,

www.slmal.ro, simal@smart.ro

Mobilier de apartament,
- Mobilier de birou, 

uși PORTA --------------------
—— Tapițerii, Camere de 

tineret

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA 
Societate cu principal obiect de activitate reorganizarea șl lichidarea judiciară scoate la 

vânzare prin licitație publică cu strigare 

Mașină de frezat universală STRIEBIG 
model ECONOM II Tip 5192E 

aparținând 

SC EUROSIGN SRL DEVA
■ societate in faliment - 

Valoarea de pornire a licitației: 500.000.000 lei + T.VA 
Licitația va avea loc in data de 14 iunie 2005, ora 14, la sediul lichidatorului din Deva, 

str. M. Kogâlniceanu, nr. 4, cam. 18, et. 1, jud. Hunedoara, in caz de neadjudecare, 
licitația se va relua in datele de 17, 21, 24 și 28 Iunie 2005, la aceeași oră. Informații 
privind caietul de sarcini și taxa de participare la licitație se obțin la sediul lichidatorului 
sau la tel: 0254/231279 sau 0745/327932. Persoană de contact: Ghergus Dan. 124853)

Profilul candidatului
- Școală de maiștri (marochinărie, încălțăminte, industrie ușoară)
■ familiar în a lucra cu desene tehnice
- Abilități practice demonstrate în domeniu

Aero Consulting oferă:
■ Cursuri de perfecționare
• Salariu în funcție de experiență și performanță
- Asistență în stabilirea domiciliului în Deva

Candidații vor contacta societatea, în scris, anexând: Scrisoare de Motivare, 
Curriculum Vitae
la adresa:
Aero Consulting, Str. G. Barițiu, nr. 9, 330065 Deva, jud. Hunedoara, tel. 
0254/233.431, fax 0254/233.431 sau prin email: âeroconsgrdslink.ro
www.aeroconsulting.com (24815)

SC ECO SID SA 
Hunedoara solicită oferte din 
partea firmelor autorizate să 

desfășoare activități de prestare 
și valorificare a deșeurilor 

industriale (fier vechi, cărămidă, 
beton).

Firmele interesate pot depune 
oferte Io sediul societății SC ECO 
SID SA Hunedoan Piața lancu de 
Hunedoara, nr. I, până la data de 

17.06.2005.
Tel./fax. 0254/711.014.

1248391

Mmăiia Comunei
Boșorod 

organizează LICITAȚIE pentru 
executarea următoarelor lucrări:

- construcție anexă stația rit 
alimentare cu apă
- reparații curente la căminele* 

culturale din CHfflD și Boșorod
Udtațla se va ține la Primăria Comu
nei Boșorod, in data de 24.06. 
2005, ora 12.00.
Informații și caietul de sarcini la 
sediul Primăriei, tel. 733.050.

(24B«9|

El IU V TR1FU MARIAN MI.RCEA, domiciliat în Alba > 
’ toiia, Str. Bnezgleii nr. 3, anunță elaborarea 

primei versiuni a planului „Plan Urbanistic 
Zonal - Zonă Rezidențială, str. I. Vulcan - carieră” și 

Consultarea primei versiuni a pluiului se poate i ilfr*. xa agenția de 
Protecție a M Mulul din localitatea Deva, zilnic, intre orele 10 -14.
Comentariile și sugestiile se vor transmite in scris la sediul ARFM
Timișoara, bd. Mihai Viteazul, nr. 32, to termen de 18 zile calen
daristice de ia data prezentului anunț, (2483«j

(24180)

Eiyremea pentru lucrul 
cu motocoasele STIHL1
PROMOȚIRE ÎN PERIOADA 1 Mai - 30 Iunie

In 1
4i>-

SoMB Integrale IUC

Partener autorizatul certificat Toshiba, Fujitsu Siemens Computers, Bfother Microsoft. Allied Telesyn HP. Panasonic, Connex. 
Octalii pe www.cg-gc.ro

Angajează:

INGINER SERVICE COPIATOARE
Descrierea postului: 

depanare calculatoare, imprimante, copiatoare 
Cerințe:

- studii superioare finalizate
- experiență practică probată de minim 2 ani

- abilități de comunicare și negociere
- disponibilitate pentru lucru în mod susținut

- spirit de echipă, dinamic, optimist, cu inițiativa, orientat către client
Oferta (bonusuri, beneficii):

- pachet salariat atractiv
- condiții optime și motivante de lucru

- training permanent
- șansa dezvoltării unei cariere de excepție

Vă rugăm trimiteți CV șî Scrisoare de Intenție pe adresa : cgoradea@cg-gc.ro; client@cg-gc.ro « 
sau la fax: 0359-427.370. 021-332.27.27

CURSURI INSPECTOR
RESURSE UMANE

S.C, Orema Manage
ment SRL Deva (societate 

acreditată de Ministerul
Muncii și Ministerul Educației) 

organizează cursuri de 
specializare pentru inspectori 
resurse umane, informații la 

toi. 0722/534697, 
0723/793457. |24„4|

Detalii la distribuitorii STIHL:

Tour impex SRL, Bd. Decebal BL I parter. Deva
Tour Impex SRL, Bd. (uliu Maniu BL J parter, Deva
Tour Impox SRL, Bd. Corvin Nr. 9 , Hunedoara
Tour Impex SIL, Aleea Doporulul Nr. 3 , Petroșani 
Tour Impex SRL, Str. Avram lancu Nr. 43 , Brad

■tMELINDA IMREX7
__ ____

i n s t a I

NOU1.
S.C. Melinda Impex S.R.L. Filiala Instal comercializează următoarele produse:

Aftotravel Lufthansa City Cente:
Bulevardul Republicii nr. 4, Timișoara 
lei.: +40 256 292 960: Fax: +40 256 29Z 958 
E-mail: timisomOfirotravef.ro

• fitinguri negre șt zincate, elemente sudabile
• racord de îmbinare rapidă GEBO
• robineți cu bilă pt. apă și gaz
» accesorii cu flanșă
• țeavă multistrat șl fitinguri aferente
• țeavă din cupru Feinrohren și fitinguri aferente
• țevi și fitinguri PPRC pt. instalații sanitare

și încălzire
• ladiatoare DUNAFERR

• pompe GRUNDFOS

Aerotravel

www.aeralravel.ro Continuitate în inovație!

• vase de expansiune
• armături și accesorii sanitare SANIT. SCHELL
• sifoane HL
• sisteme de canalizare PVC
• produșe pt. izolarea țevilor
• baterii amestecâtoare MOFEM, HANSA
• cazane pt. combustibil solid

CELSIUS, DEMRAD
» conducte de PE pt. apă potabilă

și fitinguri aferente

Vă așteptăm la
depozitul nostru:

TIMIȘOARA.
Str. ion lonescir 
de ta Brad rit. 29.
Tei: 0256-400774
Fax:0256400777-
e-maft insl:ali.#t@’!-iclir«ia.ic

mailto:office@hellenica.ro
http://www.slmal.ro
mailto:simal@smart.ro
%25c3%25a2eroconsgrdslink.rowww.aeroconsulting.com
http://www.cg-gc.ro
mailto:cgoradea@cg-gc.ro
mailto:client@cg-gc.ro
timisomOfirotravef.ro
ravel.ro


• Furturi. Un tânăr de 15 ani, din Hune
doara, aflat în abandon școlar, va fi internat 
într-un centru de reeducare pentru minori, 
din Buziaș, pe o perioadă nedeterminată, 
după ce a comis trei furturi, cu un prejudiciu 
total de 18 milioane lei. (M.T.)

Demisia doar din PRIVI!
București (D.I.) - Deputatul hunedorean Liviu Almășan a luat o decizie. El și-a înaintat ieri demisia din Partidul România Mare, rămânând însă membru al Parlamentului. „Momentan m-am înscris în grupul independent din Camera Deputaților condus de domnul Corneliu Ciontu, iar în viitor voi face parte din partidul pe care acesta îl va înființa”, ne-a declarat fostul deputat PRM.

FAPTOL DIVERI

Ultima zi de școală pentru desele a VIK-a. Elevii Colegiului Național Sportiv „Cetate” Deva, unii dintre ei campioni la box, karate sau lupte, vor fi, în majoritate, liceeni în același colegiu.
(Foto: Traian 

Mânu)

,î\» . WMiIh * wnH A 1 ’■ M

Ultima soluție: 
înc-o disoluție!
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Și-a luat „dreptul" furând

Ne vom procopsi curând, după cum era 
de așteptat, cu încă un partid parla
mentar! Și, spre disperarea multora, popular 

de-a binelea - cel puțin în titulatură. 
Fenomenul disoluției unor formațiuni politice 
pentru a face loc (și) altora nu e deloc nou in 
brambureala politică românească. Ca să nu 
mai vorbim de botezuri și redenumiri. Stând 
un pic pe gânduri și învârtindu-ne în jurul 
cozii unei idei, ajungem la Ierna potrivit 
căreia doar PNL-ul și UDMR-ul nu și-au vop
sit fața ca să pară porumbei...

■ Trebuia să constru
iască un garaj, nu a 
primit avansul de 10 
milioane și a spart 
casa.
MlHAELA TăMAȘ 
mihaela.tamas.@iiiformmedia.ro

Deva - Doi bărbați urmau să construiască un garaj pentru care au solicitat un avans de 10 milioane lei, din totalul de 30 de milioane lei. Cei doi s-au dus la domiciliul lui Dumitru B., pentru a-i solicita avansul. Nu au găsit pro

prietarul acasă, cea de-a doua persoană a rămas în stradă, iar autorul a intrat în locuință. A forțat, gratiile geamului de la cămară și, după ce a răscolit toată casa, în cutia unui pat, dintr-un diplomat, a furat 3.300 euro, după care a plecat. Banii furați au fost împărțiți, iar celui de-al doilea i-a revenit 140 euro.
Prejudiciul recuperat 35%Cei doi învinuiți au fost prinși de polițiștii din Petroșani, unul într-un bar, iar altul pe o stradă din municipiu. Prejudiciul a fost recu

perat în proporție de 35%, 900 euro, pentru că restul de bani au fost cheltuiți și împrumutați mai multor persoane, care urmează să fie identificate și audiate pentru a se afla modalitatea prin care au intrat în posesia banilor. Pe numele lui Valentin H. a fost emis mandat de arestare preventivă pe 29 de zile pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, iar cea de-a doua persoană, Nicolae C., de 42 de ani, este cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de tăinuire la furt calificat.

Festivitate
Simeria (V.R.) - Cei 125 de elevi din clasele terminale ale Școlii Generale Nr. 2 Simeria s-au despărțit de colegi și profesori printr-o festivitate găzduită de moderna sală de sport. Directorul școlii Liviu Pascu i-a felicitat pentru rezultatele cu care au încheiat clasa și pentru cele obținute la concursurile școlare, i-a încurajat pentru examenele care-i așteaptă, 1 le-a dat sfaturi pentru viitor.

Știm cât de mult s-au chinuit unii și alții 
să vină sau să revină în parlament, fără 
a avea însă succesul lui Ciontu și ai lui, care 

(cunoscându-se pe ei ca populari adevărați) 
abia l-au răbdat pe Tribun cu „nebunii lui din 
filiale" cu tot. Tare mă tem însă că ce naște 
din Vadim, tot Corneliu se numește, iar ple
carea cu surle, trâmbițe și scuipături în obraji 
n-a avut alt scop decât ciolanu' numit funcție 
de partid. Că mintea mea nu poate pricepe 
cum, de-atâta amar de vreme, nici unuia din
tre rebelii de acum nu i-a picat fisa ce-i poate 
mintea, lui Vadim. Dă' lasă, că nici Tribunu' 
n-a fost mai perspicace... în schimb, circul 
din PRM-ul mic și mare poate fi învățătură de 
minte pentru alții. Și să vezi tu-n viitor cum 
vor intra-n parlament țărăniștii izvorâți din 
vreun partid social democrat. Niu dăm nume!

PÂREREA TA C0NTEAZÂ: Patronii pot face presiuni asupra angajaților ce se înscriu în sindicat?

Telecabîna-150.000.000 lei
Deva (M.S.) - Telecabina de pe Dealul Cetății a adus deja bugetului local 150 de milioane de lei, în numai câteva zile de funcționare, a declarat primarul Mircia Muntean. El a precizat că telecabina a transportat pe Cetate aproape 12.000 de turiști, dintre care jumătate au fost copii, ei beneficiind, în primele zile, de gratuitate. Telecabina deschide o perspectivă turistică importantă pentru municipiul Deva, a spus primarul. El a apreciat că autoritățile locale au făcut un lucru bun atunci când au luat decizia construirii ei, în ciuda tuturor greutăților întâmpinate în decursul timpului cu acest proiect, unic în România.

Nu. Angajații au dreptul să se constituie într-o asociație care să le reprezinte interesele în momentul în care se negociază contractul colectiv de muncă și patronul nu ar avea nici un drept să folosească metode intimidatoare. 
Adrian Danciu,
Deva

Dacă pe patron chiar îl interesează soarta societății pe care o conduce, va încerca să rezolve toate problemele anga- jaților fără a recurge la mijloace de intimidare. Fiecare parte trebuie să asculte și părerea celorlalți. 
Verginica, 
Deva

x țu au dreptul, dar 
1X1 o fac. Cea mai folosită metodă prin care le taie angajaților pofta de a se înscrie într-un sindicat e amenințarea că i va da afară. Situația de a rămâne fără un loc de muncă este inacceptabilă la ora actuală. 
Horea,
Deva

Nu. Productivitatea societății nu va mai fi aceeași în momentul în care există tensiuni între patron și angajați. Problemele pot fi rezolvate prin înțelegere și sindicatul este doar reprezentantul masei angajaților. 
Crina, 
Deva

Nu. Doar pentru faptul că angajații sunt la mâna patronului privind locul de muncă nu înseamnă că patronul are libertatea de a se transforma într-un dictator. Unde patronul este un bun manager, nu sunt probleme cu angajații. 
Gheorghe Popescu, 
Deva

• Prefectura Județului Hunedoara:

Cristian Vladu, prefect 1.00-14.00

URGENȚE
Farmacii

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ©-► 717659. 

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd.

Republicii, nr. 8.©-* 748199.
Farmacia .Arnica", str. George Enes

cu, nr. 7. ©-» 713045.

DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str.

Victoriei, nr. 1. ©-> 222380.

Farmacia nr,1 „Remedia", non-stop,

Piața Victoriei, nr. 29. ©-♦ 211616, 
224488.
Farmacia „Tacomi - Humanltas II", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-» 
211949.

orAștie
Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 
8-20 duminică, orele 8-14, str. N. 
Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia .Piață", non-stop, str.

Avram Iancu, nr. 5
BRAD
Farmacia .Remedia", sâmbătă și 

duminică, orele 9-13, str. Avram 
Iancu, nr. 48. ©-* 612887.

StomaiolQ||to
Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 

Kogălniceanu, zilnic 8-20____________
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde

pendenței, 18A. ©-* 731509.
Cabinet Stomatologic, dr, Chiș Matei, 
dr. Crăciunel AdinelSEIena, Hune
doara, str. Avram Iancu, nr. 9. <&-* 
0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ©-► 717686.

Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 

Str. 1 Mai, nr. 1. ©-» 242461.

Modernizări
Deva (D.I.) - Primăria va finaliza lucrările de modernizare a străzilor Pietroasa și Mihail Sado- veanu. CL a adoptat 2 hotărâri prin care s-au aprobat studiile de fezabilitate necesare modificării traseelor și branșamentelor la gaz.

• Inspectoratul de Jandarmi Județean:

Nu are program de audiențe

• Primăria Municipiului Deva:

Dragomir Popa, secretar 08.00-10.00

• Primăria Municipiului Hunedoara:

Nicolae Schiau, primar începând cu ora 09.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:

Comisar Costel Cozac, adjunctul șefului Poliției Munici

piului Hunedoara 4.00-16.00

• Poliția Municipiului Petroșani:

Comisar-șef Didel Babeș, adjunctul șefului Poliției 

Municipiului Petroșani - 10.00-12.00

LOCURI RE MUNCÂ VACANTE
* * »■ » ■»r > * ii * > » > ■» * •■» r • x » * * * * a j »•>* * . z* » » » »- * z ă ă W n» « if. z *

Meserie Nr.locDenumire societate Localitate Adresă

WEST OIL ORĂȘTIE UNIRII DN 7 agent comercial 1

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

LUCA NICUȘOR DEVA 1 DECEMBRIE. 18 agent de asigurare 20

INTERAMERICAN SA DEVA DECEBAL, 42 agent de asigurare 10

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

TIFFANY IMPORT EXPORT SRL DEVA MĂRĂȘTI, 30 barman 1
BABILONIA SRL DEVA CĂLUGĂRENI, 56 barman 1

MARIȘCA COM PREST SRL DEVA ADY ENDRE, 46 brutar 2

POPA PREST SNC ORĂȘTIE DEALUL MIC, 91 brutar 2

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
iiiformmedia.ro


CS Deva
„predă"

Violența pusă la zid

• Atletismul încotro? La inițiativa antreno
rului Ștefan Beregszaszy, a atletei Maria 
Cioncan și a primarului Hunedoarei, sâm
bătă, se va organiza o întâlnire cu tema 
„încotro atletismul hunedorean"? Au fost 
invitați oameni de afaceri și politici de la 
care se speră să pună umărul la susținerea 
financiară a acestui sport. (C.M.)

• Cupa eroilor. Asociația Sportivă „Streiul" 
din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude
țean Hunedoara— Deva organizează, azi, de 
la ora 10.00, la Bazinul de înot din Hune
doara concursul de înot „Cupa eroilor". (C.M.)

Fotbal - Campionatul Deva

Clasamentul
1. Adridan 25 20 1 4 104-48 61

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 25-a, din 5 iunie 2005: 
Loreno - Spreme 0-3; Elit - Hațegana 1-2; Anonimii - 
Dinamo 10-1; Venus - Elit Imob. 2-4; Romtelecom - Par
ma 1-5; Nida - Adridan 1-2; Cetate - Color Copy 2-1.

2. Cetate 25 15 3 7 91-57 48
3. Supreme 25 14 5 6 78-53 47
4. Elit Imob. 25 15 1 9 70-57 46
5. Nida 25 14 2 9 63-44 44
6. Anonimii 25 14 2 9 88-63 44
7. Hațegana 25 10 6 9 60-53 36
8. Venus 25 10 3 12 92-106 33
9. Romtelecom 25 11 0 14 62-91 33
10 Color Copy 25 9 3 13 65-69 30
11. Dinamo 25 8 2 15__________ 63-82 26
12. Parma 25 7 0 18 65-107 21
Etapa viitoare, nr.26, din 12 iunie a.c.: Supreme - Cetate; 
Color Copy - Nida; Elite - Anonimii; Parma - Venus; Adri
dan - Romtelecom.

■ Echipa deveană va 
juca cu juniorii partida 
din ultima etapă cu 
Gaz Metan Mediaș.

Deva (C.M.) - Supărat pe atitudinea jucătorilor la meciul pierdut acasă (0-2) cu Unirea Dej în etapa precedentă, Călin Orbonaș, președintele CS Deva, a decis să le dea o lecție fotbaliștilor.
Lecție pentru titulari„Am fost personal miercuri la Federație și am vizat carnetele juniorilor republicani pentru a juca cu ei în partida de sâmbătă din ultima etapă de la Mediaș cu Gaz Metan. Vreau să le demonstrez titularilor că juniorii pot etala un joc care să onoreze mai mult clubul decât au făcut-o ei în partida cu Unirea Dej în care au fost ca niște jaloane în teren”, preciza Orbonaș. „Poate ar fi o lecție bună, dar ar putea să

Romulus Gaborne coste la capitolul imagine, unde și așa nu stăm grozav. La club e o situație de incertitudine și dacă nu se pun lucrurile la punct ar cam trebui să ne retragem din fotbal. Voi încerca la finalul campionatului să am o discuție cu primarul Mircia Muntean și dacă nu se vor lua măsuri radicale e posibil să părăsesc clubul”, afirma antrenorul Romulus Gabor. Partida Gaz Metan - CS Deva are miză' doar pentru elevii lui Sabău aflați în lupta directă de promovare cu Jiul, dar s-au făcut speculații și despre o posibilă mână de ajutor întinsă de deveni minerilor printr-un rezultat bun contra găzarilor.
FC CIP atacă Cupa

■ AJF a aplicat 
pedepse drastice 
agresorilor arbitrului 
Florin Anca.Deva (C.M.) - Vinovății pentru incidentele de la meciul AS Păclișa - AS Sântămăria Orlea în timpul căruia arbitrul Florin Anca (Deva) a fost luat la pumni, ajungând la Urgență, au fost judecați, ieri, de comisia de specialitate a AJ Fotbal Hunedoara. întrucât rapoartele arbitrului și observatorului au fost confirmate în punctele esențiale de declarația dată ieri de pre- ședinetele AS Păclișa, loan Ștefoni, Comisia de Disciplină a hotărât aplicarea celor mai drastice pedepse prevăzute de regulament.
Pedepse maximeJucătorul Adinei Ștefoni care a declanșat scandalul după ce l-a lovit pe arbitru și a refuzat să părăsească terenul a fost suspendat un an și șase luni și amendat cu suma de patru milioane

Arbitrul Florin Ancade lei. Jucătorul Marian Vlăiconi care l-a lovit pe arbitru în timp ce era căzut la pământ a fost suspendat 10 etape și amendat cu două milioane, iar clubul AS Păclișa a fost sancționat cu suspendarea terenului trei etape și cu o amendă de un milion de lei. „Sperăm ca aceste sancțiuni dure să limiteze actele de indisciplină din campionat”, au spus reprezentanții AJF Hunedoara.

Culturiștii deveni la un 
concurs international5

• Deva (V.N.) - în zilele de 10 și 11 iunie a c., la Oradea va avea loc concursul internațional de culturism pentru seniori și master - Trofeul „Hercule”. La competiție participă sportivi din Ungaria, Ser- bia-Muntenegru. Slovacia, Ucraina, Bulgaria și România.Țara noastră va fi reprezentată și de sportivi de la CS Body Gym Deva, sportivi care la ultimele trei ediții au câștigat aici medalii. Valentin Guță, antrenor la CS Body Gym, precum și competitor, ne-a precizat că din cadrul clubului, la seniori plus 95 de kg, participă Petrișor Popa, component al lotului național, iar la 75 de kg, Râul Visirin.La categoria masters participă Valentin Guță, iar loan Orian este invitat special, care va face o demonstrație.Antrenorul a mai spus că nici nu se gândește ca și de la această ediție sportivii deveni să nu se întoarcă cu alte medalii.

loan Orian

■ Unul dintre turneele 
sferturilor de finală 
este organizat la Sala 
Sporturilor din Deva.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@in1armmedia.ro

Deva - Vicecampioană națională la futsal pentru al doilea sezon la rând, FC CIP Deva se poate revanșa pentru ratarea obiectivului de a cuceri titlul de campioană prin câștigarea Cupei României.Competiția demarează la acest sfârșit de săptămână cu desfășurarea turneelor contând pentru faza sferturilor de finală, iar unul dintre cele patru turnee se va desfășura

chiar la Deva, la Sala Sporturilor, în organizarea FC CIP și a DSJ Hunedoara. Trupa antrenată de Virgil Stoica este favorita grupei a îll-a de calificare, întrucât are ca adversare formații mai slab cotate, respectiv Silvanus Reșița, Politehnica Timișoara (ambele Divizia A) și Clujana Cluj (Divizia B), dar surprizele nu sunt excluse.„Ca în orice competiție pe care o abordăm și în Cupa României obiectivul nostru este câștigarea trofeului. Sperăm să avem mai mult noroc decât în campionat”, preciza Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP.La deveni va lipsi internaționalul Gabriel Molomfă-

Românieilean, suspendat patru etape după incidentele din partida cu AS Odorheiu, iar intrarea publicului este liberă.
Programul turneului j

Vineri, 10 iunie
Ora 18.00: FC CIP Deva - Poli 
Timișoara__________________________
Ora 19.30: Silvanus Reșița - Clu- 
jana Cluj___________________________

.Sâmbătă, 11 iunie
Ora 17.00: Poli Timișoara - Clu- 
iana Cluj .___________________
Ora 18.30: FC CIP Deva - Silvanus 
Reșița ________________________ _
Duminică, 12 iunie
Ora 10.30: Silvanus Reșița - Poli 
Tim jf oara__________________________

Ora 12.00: Clujana Cluj - FC CIP 
Deva

Cetate în Italia
Deva (C.M.) - Jucătoarele echipelor Cetate și Remin care nu au probleme medicale se află într- un stagiu de pregătire în străinătate. După un cantonament în Austria, de- vencele au plecat în Italia, unde, de ieri, participă la un turneu la care mai simt invitate echipe din Slovacia, Serbia-Mun- tenegru și țara gazdă. Jocurile îi oferă antrenorului Marcel Șerban posibilitatea de a se edifica asupra potențialului jucătoarelor, pentru a stabili cine va juca în Liga Națională la Cetate și cine în Divizia A la U. Remin.

Sărbătoarea gimnasticii
Deva (V.N.) - A devenit deja tradițională întâlnirea de sfârșit de an a micuțelor gimnaste ale claselor I și a Il-a, din cadrul Clubului CCS „Cetate” Deva. Acest lucru s-a petrecut și ieri când, în prezența conducerilor Asociației Județene de Gimnastică, a clubului și părinților, fetele s-au întrecut în seriozitate, talent și dăruire, primind aplauze binemeritate. Atât la sol, cât și la bârnă micuțele gimnaste au dovedit că sunt în stare încă de pe acum să execute exerciții dificile, ceea ce înseamnă multă muncă, efort și nu puține sacrificii. întâlnirea a fost fericit completată

cu o demonstrație a gimnastelor categoriei a IH-a a clubului, care sunt și vicecampioa- ne naționale la această categorie. La sfârșit, gimnastele au primit diplome și premii din partea președintelui Asociației Județene de Gimnastică, Voichița Tebieș.„An de an, această întâlnire a devenit tot mai apreciată de gimnaste, antrenori și părinți, și trebuie să spunem că nu avem doar câțiva câștigători. Câștigă gimnastica în ansamblul ei, iar acesta este cel mai important lucru” - ne-a precizat Florica Buciuman, consilier în cadrul Direcției pentru Sport a Județului Micile gimnaste etalându-și cunoștințele acumulate

declarat, ieri, la sosirea în țară că nu mai dorește să plece din România. „îmi dorescfoarte mult să rămân acasă. Mi-aș dori foartemult să antrenez Steaua”, a afirmat Hagi.
(Entn- CD&\

Ia CUVAțjHU. Și câștigi în fiecare vineri!
Află cum poți câștiga:• Decupează și completează talonul de concurs publicat vineri în ziar.• Depune plicul în urnele speciale .Cuvântul liber, din Devâ, vineri, sâmbătă, duminică și luni sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc miercuri, 15 iunie 2005, la sediul redacției Cuvântul liber.

• Numele câștigătorilor vor fi publicate în paginile ediției de joi, 16 iunie a.c.
• 3 premii x 1.000.000 lei 

(100 lei noi)Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211.275.
Regulament:Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu pot participa angajații SC Inform Media SRL și nici rudele acestora de gradul I sau II.

............................ .g^g... ;
Talon de concurs - 29 aprilie 2005
Nume____________________ Prenume___________________________
Adresă.______________________________________________________
Telefon______________________E-mail___________________________

imn cuvÂNsa.

mailto:ciprian.marinut@in1armmedia.ro
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• Calificate. Coreea de Sud și-a asigurat un 
loc la CM-2006, după ce a învins, miercuri, 
în deplasare, cu scorul de 4 - 0, selecționata 
Kuweitului, în grupa A a turneului din zona 
Asia. Din Asia s-au mai calificat Iranul, 
Japonia și Arabia Saudită.(D.N.)

• Dispută. Patronul clubului Steaua, Gigi 
Becali, l-a atacat ieri pe Gheorghe Popescu, 
despre care a spus că vrea să fie „regele fot
balului" românesc, lăsând să se înțeleagă că 
impresarul l-ar sfătui pe Gheorghe Hagi să 
nu accepte oferta de a antrena formația din 
Bulevardul Ghencea.(MF)

Florin Marin

«A

V
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Strategie comună
Năvodari (MF) - Antrenorul naționalei de tineret a României, Florin Marin, a declarat că va elabora împreună cu selecționerul Victor Pițurcă, o strategie pentru abordarea meciurilor cu Cehia și Finlanda ale celor două reprezentative. „Strategia pentru meciul cu Cehia se va face împreună. Voi vorbi cu Victor Pițurcă, și sper să beneficiez și eu de ceilalți jucători. Sper săse refacă cei accidentați și să revină și cel suspendați, cum sunt cazurile lui Marius Constantin, Andrei Cristea și Mihai Neșu. Unul dintre obiectivele echipei de tineret este să formeze și să promoveze jucători la echipa mare. Sigur că m-ar bucura enorm ca ei să rămână acolo”, a comentat Marin după meciul cu Armenia, din grupa 1 preliminară a CE Under-21, din 2006.

Șanse de calificareFlorin Marin a subliniat faptul că victoria din meciul cu Armenia menține echipa de tineret în cursa pentru calificare. „Sunt mulțumit de rezultat, am obținut trei puncte importante, ținând cont de rezultatele de ieri. Am suferit mult, iar echipa Armeniei s-a organizat destul de bine pe faza defensivă. Nu au fost însă suficient de periculoși în atac, dar s-au apărat foarte bine. Eu nu am nici un merit pentru schimbările făcute. Meritul este în totalitate al jucătorilor”, a spus Florin Marin.

Marchena a adus un egal nemeritat Spaniei, în minutul 96 al partidei de la Valencia cu Bosnia Herțegovina. Oaspeții au condus tot meciul și au terminat jocul cu doi oameni mai puțin.(D.N.) (Foto epaj

FOTBAL - PRELIMINARII CM-2006
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Rezultaii' Auie>iu de riw<t

Argentina - Brazilia 3 - 1
Au marcat: Crespo ’4, ‘41- Riqelme '19/ R, Carlos '71

Paraguay - Bolivia 4 I
Au marcat: Gamarra '17. Santacruz '46, Caceres '55, 

Nunez 69 / Galindo 30 __________________ _____ __

Chile - Venezuela 2 - 1
Au mnrcat: Jimenez '30, '59 / Moran '82 ___.___

Columbia - Ecuador ' 3-0

Au marcaț; Moreno '5, 9, Arzuaga 69_____________

Peru - Uruguay 0 - 0

Clasament: 1. Argentina - 31 puncte; 2. Brazilia - 27 

puncte; 3. Ecuador - 23 de puncte; 4. Paraguay - 22 
puncte; 5. Columbia - 20 de puncte; 6. Chile - 20 de 

puncte; 7. Uruguay - 18 puncte; 8, Peru - 15 puncte; 9. 

Venezuela - 15 puncte; 10. Bolivia • 13 puncte.

Hernan ere spo (stânga) a marcat de două ori în istorica victorie a Argentinei asupra Brazilei (scor, 3 - 1) și echipa „puntelor” el și-a asigurat calificarea la Mondialul de anul viitor. Această înfrângere pentru naționala Braziliei a fost cea mai dureroasă de la acel 0 - 3 din finala CM din Franța.(D.N.)
(Foto: |PĂ)

j

Mulțumit de evoluția jucătorilor
■ Pițurcă a remarcat, 
după victoria României 
în fața Armeniei, cuplul 
de fundași centrali.

Constanța (MF) Selecționerul Victor Pițurcă s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor români în meciul câștigat, miercuri, cu scorul de 3 • 0, în fața Armeniei, în preliminariile CM-2006, spunând că se conturează la echipa națională un cuplu valoros de fundași, Chivu-Tamaș. „A fost un meci bun, important prin prisma faptului că am aliniat mulți jucători noi. Cei mai mulți au dat randamentul scontat. începe să se contureze un cuplu de fundași care pot juca mult timp împreună de acum încolo, mă refer la Chivu și Tamaș. Au fost și momente bune, și mai puțin bune, mai ales în prima parte a celei de-a doua reprize”, a spus Pițurcă la conferința de
Trei alb-violeți

Constanța (D.N.) - în meciul de la Constanța, dintre România și Armenia, trei alb-violeți au jucat încă din primul minut. Dacă fundașul Cos- min Contra era obișnuit cu titularizarea, Ovidiu Petre și Gigei Coman au jucat pentru prima dată de la început un meci oficial. Coman a avut un număr ce spune multe, 10, și s-a descurcat foarte bine cu acest tricou, pasând coechipierului său, Ovidiu Petre pentru primul gol. Cei trei jucători ai Politehnicii Timișoara s-au descurcat excelent.

Bucur a debutat la națională cu două goluri.presă de după meciul de la Constanță.
Lupta pentru titularizareîntrebat ce se va întâmpla cu fundașul echipei. Steaua, Mirel Rădoi, în condițiile în care se conturează un nou cuplu de fundași la echipa națională, Pițurcă a spus: „Rădoi și orice alt jucător trebuie să-și câștige locul prin prestațiile de la echipa de club.

Dacă Rădoi va fi mai bun va juca, însă, am mai spus că după aceste întâlniri vom avea o discuție mai lungă în cazul Rădoi”. Chestionat în legătură cu retragerea lui Dorinei Munteanu. selecționerul României a precizat: „Am înțeles că a apărut în presă acest zvon, nu este vorba despre așa ceva. luat contact cu momentul în care se va retrage în această seară, nu o face

continue”. Antrenorul primei reprezentative a apreciat atmosfera existentă pe stadionul Gheorghe Hagi din Constanța, spunând că acest lucru va fi luat în calcul în vederea următorului meci al echipei naționale. „Poate se va disputa pe acest teren”, a spus Pițurcă. în următorul meci din preliminariile CNț România va întâlni, pe 17 av gust, pe teren propriu, selecționata Andorrei.
Rezultat normalAntrenorul selecționatei Armeniei, Henk Wisman, a declarat că era normal ca România să câștige acest meci: „Am avut probleme în apărare, deoarece avem prea puțini jucători cu calități defensive, în primul sfert de oră am puiuț controla meciul, dar după 20-25 de minute ați văzut că venea momentul ca România să înscrie”.

Retragerea lui Dorinei, o enigmă
U Mijlocașul român, 
ajuns la a 124-a selec
ție în naționala Româ
niei, ar mai putea juca.

Constanța (MF) - Mijlocașul Dorinei Munteanu a declarat, la finalul meciului România - Armenia, scor 3 - 0, din grupa I preliminară a Cupei Mondiale din 2006, că nu se retrage din echipa națională a României. „Nu a spus nimeni că mă retrag, deși s-a scris că apropiați de-ai mei au zis acest lucru. De ce mă întrebați dacă mă retrag? Dacă mă respectați, ar trebui să mă întrebați dacă mă simt bine, dacă mai am plăcerea de a ju-

ca fotbal. Nu trebuie să mă întrebați de fiecare dată dacă mă retrag, nu merit așa ceva.
Pracnc ni» .tip cali
ficare, dar in.aatiniiwe și sper <« 

să găseMcâ c fohntilă peniiv 
următoerva campanie.

Dorinel MunteanuCred că am făcut multe lucruri bune pentru fotbalul românesc”, a spus Munteanu. Referitor la atitudinea publicului constănțean, mijlocașul stelist a declarat: „Mă bucur că publicul a fost alături de mine. Nu știu dacă ați obser-

vat, dar oriunde mă duc în ră, publicul mă ovaționează^.
Nici o șansăMunteanu a apreciat că România nu mai are practic nici o șansă de calificare la CM- 2006, dar a calificat drept bun jocul din partida cu Armenia. „Am fost triști după meciul cu Olanda, însă cu Armenia am făcut un joc bun, având multe noutăți în echipă. Practic nu mai avem șanse de calificare, dar trebuie să câștigăm în continuare și sper ca selecționerul să găsească o formulă de echipă pentru următoarea campanie de calificare”, a afirmat Munteanu.

Bucur și Tamaș, surprize plăcute
M Jucătorii care evolu
ează în țară s-au des
curcat bine în fața unui 
adversar modest.

Constanța (MF) - Gigei Bucur, care a înscris, miercuri, primele două goluri la echipa națională, consideră că victoria din meciul cu Armenia este una importantă pentru moralul jucătorilor tineri folosiți de selecționerul Victor Pițurcă. „Sunt bucuros că am înscris, că am reușit să câștigăm. E important pentru moralul nostru, mai ales pentru cei mai tineri, care au debutat. Se pare că șansele noastre s-au dus. Golurile le datorez coechipierilor și le dedic domnului Dan Petrescu și domnului Victor Pițurcă, pen

tru că au avut încredere în mine”, a spus Bucur, care și-a exprimat speranța ca în viitor să fie convocați la prima reprezentativă mai mulți jucători de la formația Sportul Studențesc. Fundașul dinamo- vist Gabriel Tamaș a declarat că va lupta să i ia locul in echipa de bază a primei reprezentative stelistului Mirel Rădoi, pe care îl consideră un lider al echipei naționale. „Poate să încerce să-și păstreze locul de titular sau să încerc'să-1 scot eu din echipă. îl laud pentru că este un jucător foarte bun, chiar dacă este de la Steaua”, a afirmat Tamaș, referitor la faptul că selecționerul Victor Pițurcă a spus că se conturează un nou cuplu de fundași centrali la echipa națională (n.r. ■ Tamaș și Chivu). Tamaș s-a descurcat excelent in apărare.
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Balog Anuța, XII A Bledea Liviu, XII C Mane Luciana, XII C Călin Loredana, XII B Costea Roxana, XII B

Bărbat Ramona, XII A

Absolvenții CNS „Cetate" Deva
■ Elevii claselor a XIl-a de 
la Colegiul Național Spor
tiv „Cetate" Deva își vor 
lua în curând rămas bun.Deva (V.R.) - Sunt ultimele zile de școală și pentru elevii claselor terminale de la liceul cu profil sportiv devean. își vor lua adio

de la școala în care au învățat sau au evoluat ca sportivi, unii chiar cu performanțe notabile, de la diriginții lor Carmen Gribin- cea, Gheorghe Iclozan și Maria Mitrescu, de la ceilalți dascăli și de la colegi. După promovarea atestatului pot fi instructori sportivi, dar cei mai mulți doresc să urmeze o facultate cu profil spor

tiv. Mai sunt și unii care se gândesc la o profesie care să le asigure venituri mai mari și se vor orienta în consecință. Deocamdată însă sunt preocupați de bacalaureatul care se apropie și a cărui promovare este obligatorie pentru ca visele lor să se poată realiza. Le dorim baftă la examene și succes în viață!

Bogdănescu Roxana, XII A Absolvenți ai claselor a Xll-a și profesori de-ai lor, în ultimele zile de școală. (Foto: Traian Mânu)

Frija Olga, XII B

German Florina, XII B

Luca Monica, XII A Mirea Cristina, XII C lanc Adriana, XII BFruja Bianca, XII A Muncelean Marius, XII C

t
Nelega Cristina, XII A Simion Beatris, XII C Toma Anca, XII B Surcel Mirela, XII B

Rânghetean Ioana, XII A Tnmninana Vinrira ¥11 A CanMAMHwa !■■■:« VII r



/and ap. 1 camera (01)
aaricMk suprafață rwe oerohet posi
tion cabină Ous. oapaMă imediat, central, 
nera. Tel 0722/624091. (Casa Grande) 
oari ctaK Hunedoara, etaj intermediar, 
Md. chwrettfn cameră, preț 85 mii. lei, nego- 
abH Tel 747798, 0742/872106. 0742/902488. 
rina Terra Mia Hunedoara)
' OMri dMn, în Hunedoara, zona Teatru, 
tai 1 parchet preț 100 mii. lei. Tel. 0741/130.438. 
*ofil Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

> rana Dada, ocupabiiă imediat. Preț 480 mii., 
eg. tel. 219470. (Multiprima)
> ana L Maniu, gresie, faianță, parchet balcon 
nchis. Preț 650 mii. neg., 219470. (Multiprima)
»ăi Dorobanți, parter, balcon, termopan, par- 

laminat gresie, faianță ocupabiiă Imediat.
Tei 0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
■ bd. Dactbal etaj 7, semidecomandate, con- 
torizări, balcon mare, repartitoare, preț 870 
milioane lei. Telefon 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• am Eminescu, cu balcon, gresie, faianță, 
parchet nou, contorizări, ușă nouă metalică, preț 
630 mii. lei negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• nna Dada, contorizări, parchet, dublă, etaj 
intermediar, fără amenajări, preț 550 mii. lei 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• tona Decebal, piață, decomandată 
contorizări apă gaz 2 focuri, repartitoare 
căldură parchet, balcon, ocupabiiă imediat 
preț 670 mii. lei negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• Mia Zamfirescu, etaj 1, contorizări, 40 mp, 
gresie, faianță, parchet, forme rigips, spoturi, 
lavabil preț negociabil, tei. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• Mia Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabiiă ime
diat 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• Mia M. Emlnescu. dec., amenajată et 1, 
ocupabiiă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mătăsii, dec., mobilată balcon închis, et 
1.700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă bună dec., amenajată frumos, liberă 
preț 695 mii., neg., tel. 0745/640725. (Mimason)
• B-dul 22 Decembrie, dec., 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel.

) 206003,0745/253413. (Mimason)

• zona Gojdu, amenajată modificată cu living, 
parchet laminat gresie, faianță contorizări, 48 
mp, et. 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• Mul L Maniu, sdec., contorizări, preț 730 mii. 
lei, negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• zona Dadă et. 3, mobilată contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)
• dec gresie, faianță zona Dacia preț 450 
milioane kei, neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa 
Grande)
• neamenajată zona Dacia preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)
• decomandată suprafață foarte mare, gresie, 
faianță geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014. (Casa Grande)
• zone diferite și prețuri diferite. Informații: 
Deva Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Kogălniceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabiiă 
imediat, preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).
• zona Progresul, et. 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabiiă ime
diat. Preț negociabil. Tel. 211587, 0723/660160.

a (Ag. Evrika)
' • decomandată parchet, balcon mare, scară cu 

interfon, locuință bine întreținută Decebal, preț
695 mii. neg. Tel. 223400, 0720-387896, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări. 
parchet, situată în blocurile din spatele com
plexului Romarta în bloc cu 4 etaje. Decebal. Preț 
780 mil. ROL/78.000 RON. Tel. 230221,0740-914688, 
0720-370753. (Casa Betania)
• eta| 3, decomandată, balcon închis, conto
rizări, bine întreținută Eminescu. Preț 490 mii. 
ROL/49.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj ă decomandată centrală termică proprie, 
gresie, faianță balcon, parchet. Dorobanți. Preț 
950 mil. ROl/95.000 RON. Tel. 223400,0741-084668, 
0720-370753. (Casa Betania)
• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convertor pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• contorizări, parchet, gresie, faianță ocupabiiă 
imediat, zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și fa
ianță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zona Dadă dec., modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• zona Progresul, decomandată, contorizări, 
etaj intermediar, 32 mp, preț 700 mii., tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Union, et 4, convertor + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146781). (Stil Imobiliare

ț Hunedoara)
' • zona parc Gambrinus, amenajată convector 

+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Flacără et. 9, convertor + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• in Hunedoara, zona Dunărea, etaj 4, izolat 
azbociment apometre, gresie, faianță ușă nouă 
jaluzele exterioare, preț 320 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• in Hunedoara, zona Parâng, convertor, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, negociabil. Tel. 
0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunărea 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag, Omega Imobiliare 
Hunedoara) 

Cumpăr garsoniere (20)

o hi Dna, zonă Pună de preferință etaj inter
mediar și cu Balcon Ofer prețui pieței Tel 
211587.0745/253662. (Ag. Evrika)
o se oaupărt urgent garsoniere în zonele Dacia 
Decebal, Progresul. Mărăști ui Nou, Micro ÎS tel. 
0745/302200,0723/251491 (Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Bălcescu, amenajat centrală termică, 
preț 740 mii. neg., tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zona Gojdu, semidec., balcon închis, con
torizări, preț 920 mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
o zona Mineralul contorizări. balcon închis, et 1, 
bloc de cărămidă preț 800 mii. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, dec, contorizări, amenajat 
frumos, ocupabil Imediat, et. 3, preț 820 mii.. 
neg., tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent! Dec, zona Zamfirescu, et. 1. balcon 
mare închis, parchet, 50 mp, complet contorizat 
preț 860 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Ut Auto, et. 3, vedere la bulevard, 
contorizări, amenajat modern, ușă metalică 
preț 620 mii. neg., tel. 0721/815781, (Prima 
-Invest)
• zona 22 Decembrie, et Intermediar, decoman
date, 2 balcoane, gresie, faianță Preț 1.250 mid. 
neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zona centrală, balcon închis, termopane, 
centrală termică climă modificări Interioare. 
Preț 40.000 euro neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zona Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat et 4, stare bună preț 800 mii. lei, nego
ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)
• bdul H. Bălcescu, dec, 50 mp. sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență 820 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)
• doc, amonajat, CT, aer condiționat termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1530 
mid. lei, tel. 0745/253413,2O6OQ3. (Mimason)
• N. R, str. Carag i ale, dec, et 2. preț 35D00 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă contorizări. j 
parchet gresie, faianță apartament foarte j 
îngrijit preț 585 mii, negociabil. Tel. 235208, ' 
0721/986256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet I 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei. i 
negociabil. Telefoane 235208. 0721/744514 
(Rocan 3000).
• ocazie, ama piață decomandate, etaj 1. 
parchet balcon, ocupabil imediat preț 28000 
euro, neg Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• zona Mov 15. etaj intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș. balcon închis, preț 
480 mii, negociabil. Tel 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zana N. Bălcescu etaj intermediar, balcon 
mare. închis, parchet contorizări. preț 770 mi. 
lei. neg Telefoane 235208 0721/9B256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală, l. Creangă et 1. decomandate, 
centrală termică amenajat preț negodabi L Tel 
235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Scărișoara, semidec, contorizări, balcon, 
preț 700 mii, tel. 224296, 0788/361782. (Garant 
Consulting)
• urgent, semidec, Bejan amenajat, balcon 
închis, centrală termică preț 660 mii. lei. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• semidecomandate, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Gojdu, preț 950 milioane lei. 
Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant Con
sulting)
• Gojdu, bloc turn, decomandate, parchet, 
contorizări, centrală termică balcon închis, preț 
875 mii. lei. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bd. Decebal, et. 3, decomandate, faianță 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 13 mid. 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bd. Bălcescu, et. intermediar, în circuit, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 820 milioane 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• AL Armatei parter, contorizări, mobilat, 
parchet Preț 750 mii. lei. Tel. 221712,0724/305661: 
(Garant Consulting)
• decomandate, zona Zamfirescu. etaj bun, 
faianță apometre, balcon. Preț 1 miliard lei. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandate, Ihring, bucătărie, super ame
najat parchet, greseie, faianță termopan, spo
turi etc. Preț: 1,16 miliarde lei. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• decomandate, zona Lido, etaj intermediar, 
bine amenajat, contorizări. Preț: 1,2 miliarde lei, 
negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Mărăști, bine amenajat, parchet gresie, 
faianță contorizări. Preț: 650 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• etaj intermediar, circuit, gresie, faianță, 
parchet, balcon, scară cu interfon. Zona Lido. 
Preț 950 mil. ROL/95.000 RON neg. Tel. 223400, 
0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)

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
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Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimițpți un CV și 
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Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: O724-22-O3-65.

• Mj L decomandate, centrată termică proprie, 
parchet gresie, faianță instalații noi. bine 
întreținut Minerului. Preț 760 mii. ROL/76.000 
RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)
e etaj ă gresie, faianță parchet laminat 
contorizări, modificări Interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mil. ROL/64000 RON. Tel. 223400,0742- 
005228,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 1, parchet balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare. Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. Tel. 223400, 
0741-084668,0724-169303. (Casa Betania)
• decomandat, contorizări, balcon, etaj inter
mediar. Strada Bejan. Preț 480 mii Rol 48.000 
Ron. Tel. 223400,0742-005228,0720-387896. (Casa 
Betania)
• circuit etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut, 
balcon. Bălcescu. Preț 900 mil. ROl/90.000 RON. 
Tel. 223400, 0741-084668, 0720-370753, (Casa 
Betania)
• zona Decebal decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă termopan, ușă nouă, parchet, gresie, 
faianță, recent amenajat, ocupabil imediat, preț 
1600 mii. lei negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil imediat, preț 700 mii. lei negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• Zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, cen
trală termică aer condiționat, termopan, toate 
ușile noi, parchet laminat gresie, faianță se dă 
și mobilat, bine întreținut preț 1600 mii., lei 
negociabil, tel. 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zona Bejan, decomandate, etaj 2, cu modi
ficări la bucătărie și hol, balcon, preț 550 mii. lei 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zona împăratul Traian, decomandate, 
centrală termică, termopan, modificat stil occi
dental, deosebit, parchet, gresie, faianță preț 
40.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona AL Teilor, parter, bun pentru spațiu 
comercial, centrală termică parchet stejar, 
gresie, faianță pereți Izolați termic, 2 boxe, preț 
700 mii. lei negociabil, tel. 0745/302200. 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandate, etaj interme
diar, modificări stil occidental, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță toate ușile noi, 
preț 1500 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• tona Astoria, contorizări apă și gaz. ocupabil 
imediat preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• zona Ura Balcan, semidecomandate. coto- 
rizări, gresie, faianță, parchet laminat lavabil. 
jaluzele exterioare, preț 520 mii lei. negociabil. 
Tel 22854a 0745653531. (Ag. Imob. Etiaj
• podul balon, bloc de cărămidă axtorizări. 
faianță zugrăvit recent etaj intermediar, preț 
820 milei Tel 22854a 0722-566936 0721-268668 
(Ag. Imob. EJa)
• MuMaanunMa aana Dada, contorizări. 
parchet onțaM merSat preț foarte bin Tel 
07«65353L (Ag. knob. Ela)
• teonaoMCh audfcat in 3. bucătărie în 
balcon, living, apometre. repartitoare, termopan. 
gresie, faianță parchet spoturi, supermodem, 
parțial mobilat merită văzut 1250 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță, contorizări, ușă schimbată, ocupabil 
imediat, preț 340 mii. lei. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• In Huiedoara, semidecomandate, zugrăvit 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)
• zona Dorobanți et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Streiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț negociabil, ocupabile imediat. Preț 
negociabil. Tel. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Gojdu, decomandate, contorizări, par
chet, repartitoare, preț 830 mii. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• zona Scărișoara, semidecomandate, conto
rizări, preț 670 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• urgent zonă bună, dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)

• zona Ntcocu, era, forermeoiar. ce-traiă 
termică gresie, faianță parchet, mentă văzut. 
Preț 770 mii. lei. negociabil. Tel. 0745-666447. 
(Rubin’s Home)
• Calea ZaranduM, et. 6/7. decomandate, 
superamenajat, terasă mare+balcon, totul 
termopan. Preț 1,350 mid. lei, negociabil. Tel. 
0740-232043. (Rubin’s Home)
• zona Băkescu, decomandate, contorizări, nu 
este amenajat. Preț 550 milioane lei. Tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• semidecomandate, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel, 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Cantină etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță, ușă metalică instalații noi, 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0724/379.377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Gării, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică, bun de privatizare, preț 
600 mii. lei. negociabil. Tel. 0724/379377. (Profil 
Expert Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona gării, confort 1, parter, balcon 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. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. Telefoane 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• zona Bucegl etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucegl fără îmbunătățiri, 450 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tei. 718706.0745/354575 (AgOmega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Wcro 6. et 1. ușă metalică 430 miL 
negodabi Tel. 718706,0745,354575. (Ag Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zaan Mon 5'1 et L centrată amenajat 720 
miL negodabi!. Tel 7187D6. 0745354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zana Arttaa, et 3. ușă nouă 620 mii -ego- 
CiabiL Tel 718706, 0745,354575. (Ag Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zana OM, parter înalt 700 mii. centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)
• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• zonă liniștită plata imediat tel. 215212. (Prima 
-Invest)
• se cumpără urgent apartamente 2 camere în 
zonele Micro 15, Dacia, Mărăștiul Nou, Gojdu, 
Avram lancu, luliu Maniu tel. 0788/165702, 
0788/165703. (Fiesta Nora)

Vâna ap. 3 camere (05)

• urgent dec, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă pod, faianță și gresie, 
contorizări, I. Corvin, preț 1,1 mid. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, neamenajaț, contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona Zamfirescu, decomandate, parter, 
deosebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet, modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zona luliu Maniu cu Decebal, decomandate, 
etaj intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună, ocazie 
unică, preț 47.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, parter, ST 100 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băi, gresie, faianță, parchet nou, usă 
metalică baie mare cu cadă pe colț. Preț 48.000 
euro negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. 
(Fiesta Nora)

O ROMPETROL

ROMPETROL DOWNSTREAM este o companie membră a GRUPULUI ROMPETROL, principalul grup petrolier 
privat din România și operează peste 90 de stații de distribuție carburanți proprii și 150 puncte de distribuție 
închiriate pe întreg teritoriul României.

ROMPETROL DOWNSTREAM recrutează

LUCRĂTOR COMERCIAL 

STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI 
pentru stația Deva

Responsabilități:
• Derulează activitatea de vânzare de combustibil și produse din magazin și de oferire de servicii dientilor
■ Derulează activitatea de gestionare a magazinului (recepție marfă, etichetare, verificare prețuri și 
termene de valabilitate, inventariere)
• întocmește documente fiscale (facturi etc.), efectuează monetarul
• Asigură respectarea standardelor de curățenie
• Menține relațiile cu dienții, rezolvă plângerile și nemulțumirile lor

Cerințe:
• Atitudine orientată către client și bune capacități de comunicare
- Disponibilitate pentru lucru în ture inclusiv de noapte
• Prezență agreabilă, loialitate, corectitudine și seriozitate
• Cunoștințe de operare PG constituie un avantaj
• Experiență în relația cu dienții, gestiune și lucrul cu marfa sau în cadrul unei stații de distribuție 
carburanți constituie un avantaj

Persoanele interesate de această oportunitate sunt rugate să trimită un Curriculum Vitae la numărul de fax 
021/206.75.40 sau pe adresa e-mail resurseumane@rompetrol.com cu mențiunea "Deva LC".

• zoo MșȘă,ixii»nniiiMi, parter ins*, oaacor. 
mare închis, cu bed vedere ti 2 părți centrată 
termică parchet stejar, preț 1280 mil lei nego
ciabil, urgent! Tel. 0746/302200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• urgent el 2, ocupabil imediat, apometre. gaz
2 focuri, parchet nou, preț 720 mil. fix, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, centrală termică parchet 
lamelar, gresie, faianță, modern, preț 26.000 
euro, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, balcon închis cu termopan, contorizări, 
ușă metalică mobilă dormitor nouă et. 2, 
ocupabil imediat, preț 1,030 mid., tel. 
0740/210780. (Prima- Invest)

’ • zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil Imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• decomandate. zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță st 80 mp, preț 1,5 mid. lei. 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță ocupabil 
imediat. Preț 1,45 miliarde, lei, negociabil. Tele
foane 211587, 0723/660160, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil Imediat, preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• semidecomandate, bloc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil Imediat, preț 650 mii. lei. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zonă centrală modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41,000 euro, neg. Tele
foane 228540, 0722-566938, 0721-268668. (Ag. 
Imob. Ella)
e decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 13 mid. 
lei. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)
• zona Creangă 2 băi, balcon, gresie, faianță 
parchet interfon, preț 45.000 euro. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, et intermediar, decoman
date. 2 băi, 2 balcoane, parchet faianță reparti
toare. Preț 155 mid. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
• zana T. Maiorescu, decomandate, utilat 
complet centrală termică climă Preț 48000 
eiro neg. tel. 219470. (Multiprima)
• zana bă Decebal. decomandate, gresie, 
faianță parchet centrală termică Preț 1500 
mid. fcei neg. tel 21947a (Multiprima)
• zm* caMă et 3. contorizări. gresie* ' 
faianță centrală te+mică balcon. Preț 40000 
euro. informații: Deva. AL Romanilor, bl 63. tel. 
Z35O19l (Casa de Vis)
• zob Dadă semidecomandate. gresie* 
faianță contorizări. bloc de cărămidă Preț S0 
mii. lei. negociabil. Informații: Deva. AL Ro
manilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• apartament ki vilă 2 bucătării. 2 băi. 3 
balcoane, parchet centrală termică st 100 mp, 
zonă liniștită Preț 2,1 mid. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 223400, 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1.7 mid. 
ROL/170.000 RON. Tel. 223400.0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj kitermetBar, decomandate, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări, repartitoare. 
Bălcescu Preț 35.000 euro negociabil. Relații la 
tel. 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• f. urgent apartament cu 3 camere, în zona 
Dacia, etaj bun, bloc din cărămidă parchet, 
gresie, faianță ușă metal, bine amenajat Preț: 
800 mii. lei, negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tele
foane 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)
• vând apartament 3 camere, zona Al. Neptun, 
parter, decomandate, amenajat, centrală 
termică parchet 2 băi, boxă, bucătărie modi
ficată Preț 1,430 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0740-232043. (Rubin's Home)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro ă modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabridi de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)

• BațBa,ăneaM4 OM. n aoone Q. 
centrată naJtipk mir itățn. preț L2 trăd teL 
neg. Tei 747798,0742^72106,0742/90488. (Tina 
Terra Mia Hiredoara)
• TrandbrarieL otai 2, corrvectoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 8, decomandate, amenajat gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mituri Viteazul, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tele
foane 710129,0740/146780, (Stil Imobiliare Hune
doara)
• Micro T, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală termică, preț 525 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Traian, amenajat, 2 balcoane închise, 
convector, 750 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

. • decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT, faian
ță gresie, preț 880 mil. lei, negociabil. Tel. 
0741/130438. (Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri, preț 900 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0724/379.377. (Profil Expert Hune
doara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj Intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgem, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit, preț 2,300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Progresul decomandate, centrală 
termică balcon închis, 2 băl, hol central, gresie, 
faianță parchet stejar, preț 1500 mii. lei nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de 
cărămidă 90 fnp, etaj 1, centrală termică 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie faianță bucătărie 
modificată, vedere în 2 părți, zonă liniștită preț: 
52.000 euro negociabil, tel. 0723/251498. 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Ion Creangă decomandate etaj 3. cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental, ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut, 
preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona M. Eminescu, 112 mp, decomandate, 
gresie, faianță parchet centrală termică Preț 
55.000 euro neg. tel. 219470. (Multiprima)
• zona I Sandul decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2. 2 băi, contorizări. preț 15 mid. lei, 
negociabil. Tel. 235206 0724/620358. (Rocan 
3000)
• zână aBdL l. Creangă superamenajat ia 
cheie, et 2 2 bă. ideal pentru cetățeni străini, 
preț SUMO euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• daconisndds, nedBeat etaj intermediar, 2 
bă, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț L3 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. 215212. (Prima- 
lnvest)
• zona IxU. Decebal. etaj intermediar. 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet ocupabil imediat preț 1,6 
miliarde lei, negociabil. Telefon 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• decomandate, 2 băi. neamenajat, etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235589. 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona Dorobanți 2 bă, gresie, faianță, parchet, 
lavabil, preț 1.900 mid. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• zona Decebal 2 băi, 3 balcoane hol central 
amenajat modem, centrală termică preț 46.000 
euro. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• zona Decebal 2 băi, 3 balcoane, amenajări 
modeme, centrală termică 110 mp, preț 46.000 
euro, tel. 231212,0740/013971. (Garant Cnsulting)
• zona L Corvin, decomandate, gresie+faianță 2 
băi, bucătărie, 2 balcoane, contorizări. Preț 1,6 
mid. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona UBaadul et 3, decomandate, gresie + fa
ianță modificări interioare. Preț 1,5 mid. nego
ciabil. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• In Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)
• blocurile Mintiei et. 3, decomandate, 2 băi, 
contorizări. Preț 45000 euro, negociabil. Tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
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Ferestre.ți as» 4in lemn 
arat»ficat cu geam termopan

Otoloanu d«n lemn
<w ’amefe mobile «au fixe

SC COMiSIff SRL DEVA
SirVtctoi or. 32
ThM.ix: MSMI JU.4U 
iVIoDiL O J4472 I 9 148 (24828)

SC MINEXFOR 
SA - DEvA

SC DARIANEINSTAL 
SRL

0 amenajări interioare 0 faianță și gresie 
import Italia și Spania 0 obiecte sanitare 
lacuri și vopsele lavabile 0 mobilier de baie
0 gips-carton și accesorii 0 parchet laminat 
0 scule, feronerie 0 echipament de protecție

DEVA, str. N. Bălcescu, bl. 12A, parter, tel. 0788/367578.
(21837)

leva, * I. Maniu, șt. 4, parter (fostul magazin
Electrice din bl. J). tel. 219010.

Vă nfară* 'pr0<lus* instalai electrice; 
Vaoiera: . feronerie, mașini electrice

pentru uz gospodăresc;
- produse electronice;
- vopsele, lavabile, lacuri, adezivi;

- unelte agricole;

CISCO INVEST SRL
PARTENER GEALAN Șl ALUMIL
Punct de vlnzare: str. G. Coșbuc. nr. 30 (vizavi de Pompieri)

Telefax: 0254/232.830
Mobil: 0740.388.516, 0740.303.371

Reducere în funcție de comandă!

| - Prețuri excepționale!

Laura Contra 0721 - 513 875
Mihaela Flore 0721 - 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

CUVÂ«>

Iei. 0254/226.917, fax: 0254/222103, 
e-mail: minexfor@mail.recep.ro

„MIRACOL" este o 
apă minerală izvorâtă 
din adâncurile Munților 
Apuseni, cu un conținut 
bogat și echilibrat de 
minerale ușor asimilabile 
de către organism. Puri
tatea apei, gustul plăcut 
și „bagajul* mineral, o 
recomandă ca un con

curent important pe piața apelor minerale din 
România și nu numai.

Conform analizelor efectuate până în prezent 
apa minerală „MIRACOL" Chimindia este microbi
ologic pură și este definita ca natural carboga- 
zoasă, bicarbonată, caleică, magneziană, hipotonă, 
cu caracteristici chimico-fizice ce se încadrează în 
standardele prevăzute de Normele tehnice de 
exploatare, valorificare și comercializare a apelor 
minerale.

Comisia de avizare medicală din cadrul IMFBRM 
București a indicat faptul că apa „MIRACOL" poate 
fi utilizată în următoarele afecțiuni:

- enterocolite cronice nespecifice, afecțiuni de 
stomac;

- spasmofilii acute, boli cardiovasculare și ale 
sistemului locomotor;

- afecțiuni ce necesită cure de colereză, 
(dischinezie biliară, colecistite cronice, sechele 
postoperatorii ale căilor biliare).

In consecință, apa minerală „MIRACOL” este 
recomandată tuturor categoriilor de consumatori, 
fără limite de vârstă, sex, ocupație sau stare 
socială.

• porți de garaj, industriale, automatizări 
marca HO8MANN

• plase de insecte, rulouri (24754)

PREZINTĂ
MEMORII FLASH
camere foto & video digitale s 

telefoane mobile |
D»va' îl X871 • Hunedoara '■» T4A00Î
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• /f.

—
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AGENJ1A DE TURISM 

Șl BILETE DE AVION

DEVA, B-DUL DECEBAL, NR. 4A
Tel/Fax 0254/214543,0254/234247 

______________ E-mail: nexmtravelQrddinlt.ro

TURISM DE LA A LA Z (248191

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

Winda

Deva. P-ța Victoriei, Bl. I pSrterriel. 0254 - 213.871
Hunedoara, B-dul Dacia; Nr. 2, Bl. E5 parter. Tel. 0254 - 740.002

FUJITSU COMPUTERS
'SIEMENS

. 256 MBDDR, 40GBUDMA100
TFT 15 XGA, DVD/CO-RW.cambo 
V.90 56K, 10/100 LAN, WLANb/$ 

Linux

... intra in rețea ... http://kissdeva.tk ... I 
... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza j 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 
apoi ascult-o in DEVA pe 89;3 FM '...

HIT MUSIC STATION
DEVA - 89,3 FM

«47721

Cea mai bună oferlâ...?

1
TOP TECH SRL
Adresat Deva. Piața Victoriei nr.1 ’
Tel/Fax: 0254-234437/ 0254-234438
Web: www.toptech.ro Email sales@toptech.ro

,Pi«râ<feăS;(ițg!byl<. FSB S3 ic bt& Giga, te, f SB 800
IPrmK Intel CĂra 2400 Mî Iz Pwcesw; Iniei Pai® 4. M MHz
(itaffit'; tacewii DOR 256 MB PC3200 Mauria Poreeioa DOR 256 MB 1!C32W

Fte onbM 64 MB stated ftt» «ied, uiîabyțc ATI Radeon 955D
TOftSwv:î.5’.L44MB F/W; Sony 3.5", 1.44 MB
HDD: Wesc&Sijjlal 88 «ffiB. »n ffflftftssîem Distal BB 80 Gl^OOipni
l nii.spna: Ui CD-RW 52x’.țta52x ^(0ts:LGl'DWDVO52s<i>;52x/!t)s
Mow;&-aihst, 1280x1024». Meww;Bete 17" flat. 1280x1024 max.

iwuw, pad
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Fretcara:2imtaț2»Rjtețțoii ... desigur!

c

mailto:minexfor@mail.recep.ro
nexmtravelQrddinlt.ro
http://kissdeva.tk
http://www.toptech.ro
mailto:sales@toptech.ro


AQENȚII IMOBILIARE /1vineri, 10 iunie 2005
• iom CEC, centrală, 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandat*, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică, renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandat*, Dunărea, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 2 băl, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hune-

\ doara)

Vând case, vile (13)

• oferim spre vânzare case în Deva și împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrrka)
• itr. Aurel Vlaicu, 3 camere, bucătărie, baie, st 
1000 mp. Preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401. (Rubin’s Home)
• zona Pietroasa, 4 camere, terasă 60 m, 
suprafața construcției 150 mp, suprafața 
terenului 600 mp, garaj centrală termică. Preț 
118.000 euro neg., tel. 219470. (Multi prima)
• zona M. Klain, 3 camere, 90 mp suprafața 
construcției, 400 mp suprafața terenului, utilată 
complet, garaj, centrală termică. Preț 57.000 euro 
neg., tel. 219470. (Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță, pivniță, garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală, preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, teren
• 500 mp, ideală pentru sediu de firmă. Preț: 2,6 
miliarde lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Uceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină, 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă centrală, 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, preț 1,5 
miliarde lei, telefon 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi, pentru demolat, curte, grădină, 
apă, gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• In Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie. 
CT, parchet, construcție din cărămidă, curte, 
grădină, st 650 mp, preț 13 miliarde lei. Tele
foane 0722-566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

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

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

angajează 
operator 

calculator
Condiții:• cunoștințe PC (Word, Excel)• cunoștințe minime de contabilitate• dinamism și seriozitate• abilități de comunicare
Oferim:• salariu atractiv și bonuri de masă• posibilități de training• un loc de muncă modern și sigur• atmosferă deschisă alături de un colectiv tânăr
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile 
dumneavoastră până la data de 17 iunie 2005, ora 12.00. 
Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru 
interviu.
CV-urile se vor aduce la sediul redacției din 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A sau se vor 
trimite prin fax: 218.061, sau prin e-mail: 
laura.contra@informmedia.ro.
Persoană de contact: Laura Contra.
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

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

▼ și servicii Internet in veBtul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și in 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, 
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
CV-urile se primesc până la data de 10.06.2005.

• P+l, IMng de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT. garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Chlzld, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
4 clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona centrul vechi, pretabllă depozit, 3 
camere, curte, 600 mil. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• trai camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• casă, Hunedoara, zona Chlzld, 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 
mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379,377, (Profil 
Expert Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)

• urgent, cu plata imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină. Tel. 
211587,0745/253667. (Ag. Evrika)

Vând case la țară (17)

• casă In Leșnic. cărămidă, 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160, (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală, zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587.(Evrika)
• foarte urgent, în Batiz, din cărămidă, 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă, 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 1,35 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta
ment plus diferență în Deva sau Hunedoara. 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 Camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)

• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească, baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă, fosă septică, curte 
betonată, grădină, st 1700 mp, renovată, preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară, bucătărie de vară, anexe, grădini, 600 
mii., neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă, apă curentă, anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mil. Tel. 0788/497615, 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• 2 casc, zona Sarmizegetusa, una cu 2 camere, 
hol, beci, grădină 12 ari, preț 600 mil. lei, a doua 
cu 3 camere, hol, bucătărie de vară, grădină 12 
ari, preț 400 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Bărsău, 1 cameră+bucătărie, din cără
midă, curent electric, fântână, grădină 1000 mp. 
Preț 350 mii. lei. Informații: Deva, Al. Romanilor, 
bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Călan, 3 camere, grajd, șură, 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)

• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• pared* de teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1.000 mp, 
front stradal 24 m, utilități, 20 €/mp. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• 4300 mp teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, utilități, preț 18 €/mp. Tel, 0745/411.449, 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• 900 mp teren intravilan, vizavi de Biserica 
Baptistă, pe DN 7, lângă spălătoria auto. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ultracentral, pt sediu firm Preț 30000 euro, 
negociabil. Tel, 0254-234401. (Rubin's Home)

• zona Llceui de Construcții, st 1500 mp. Preț 20 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254-234401. (Rubin’s 
Home)
• Intravilan, zona 22 Decembrie, st 3300 mp, fs 
50 m, acces tir, toate facilitățile, bun pentru orice 
activitate. Preț 23 euro/mp, negociabil. Tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• zona liceelor, parcelat 600 mp, parcelă 
Intrată în planul de urbanizare zonală. Preț 21 
euro mp, tel. 219470. (Multiprima)
• 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 Vulcan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp. în zonă rezidențială, toate 
facilitățile. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. 
neg. Tel. 223400, 0740-914688,0724-169303. (Casa 
Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp. 
Front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7. in 
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. Tele
foane 223400, 0743-103622. 0724-169303. (Casa 
Betania)
• Intravilan st 5700 mp, la D.N. 7 situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile. Teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0740-914688, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 1500 mp. Front stradal 25 metri, 
apă gaz, curent electric, ideal pt. hală producție, 
desfacere. Depozitelor. Preț 40 euro/mp. neg. 
Telefoane: 223400, 0724-169303, 0740-914688. 
(Casa Betania)
• intravilan, st 9.000 mp, front stradal 25 metri, la 
D.N. 7, intre Sîntandrei și Sîntuhalm. Preț 25 
euro/mp. Tel. 223400, 0724-169303, 0742-005228. 
(Casa Betania)

ANGAJĂM AGENȚI 
COMERCIALI 

Condiții:
- «parianți arin. 1 an
■ pannis d* conducere eat. B
- sarios, panavMwri, dinamic

- salariu fix

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

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

VARIANTE

MMM «Mattel*OM

DATE PERSONALE
| NUME PRENUME TELEE&N

. ADRESA
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Lnunț GratuN 5 apariții» 180.000 lei
(ltteliwl)

1 apariții ■ 200.000 lei 
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6 apariții - 400.000 lei
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LOCAȚII COTII POȘTALE

• chiorul de ziare de hingft 
Cumtim;
• chioșcul d<? «tare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de «tara de lângâ
Galeriile de Forma:
• nhioșrnl di- ziare de lângă 
AHmenwa Dacia;
• chioșcul de «tare in fer secția 
Zamfirescu Udul Derebah

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

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

• Intravilan, st 2160, front stradal 50 metri, la 
intrarea In Deva dinspre Simeria. Preț 25 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• str. Horea, 240 mp, front stradal 16 ml, toate 
facilitățile, deosebit pentru garaje sau sediu 
firmă Preț 45 euro/mp, sau schimb cu teren mai 
mare pentru casă Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• Intravilan, 3000 mp, toate utilitățile, apă gaz, 
curent, zonă superbă și selectă împrejurimi, 
preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• Intravilan, loc de casă în Simeria, 1500 mp, fs 
20 m, apă gaz, curent, canal, preț 12 euro/mp, 
neg., tel. 0742/019418. (Prima- Invest)
• Intrav8an,zona Simeria, 500 mp, facilități apă 
gaz, curent, Ideal pentru casă preț 350 mil. neg., 
tel. 0742/290024. (Prima-Invest)
• zona Clndș, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• construcție casă, Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel: 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

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

TEXT

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

W și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât șl inejudețele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara șl 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@informmedia.ro

SC HYPERION SRL ' Societate de Pază fi Protecție 
Selecționează în vederea angajării AGENȚI DE PAZA 

Dosarele trebuie să conțină următoarele documente:
■ CV; - copie a ultimului act de studiu; - cazier; - copie după certificatul 
de absolvire a cursurilor de agent de pază constituie un avantaj; - 
copie act de identitate

Domiciliul stabil în Deva.
Dosarele se depun până în data de 16.06.2005, ora 13.OO, la sediul 
firmei din Deva, Str. Cernei, nr.33.
Informații la telefonul 0254/230.363. (24759)

prima apariție ....

• st ■ 100 mp, zona Eminescu, vad bun. Preț 
40.000 euro. Posibil variante. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)
• st - 420 mp, zonă Dacia, preț 65.000 euro. 
Posibil variante rate. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)

• se vinde fermă zootehnică, teren aferent 5 ha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic, 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, preț 55 "Id. lei. Telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, dlh care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei, Tel, 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l Deva)
• urgent cabană, Deva, zona Căprioara, complet 
utilată grădină 700 mp, zonă deosebit de 
frumoasă panoramă superbă preț 26.000 euro, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (n e)mobllate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Tel. 235208,0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358.(Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Dulliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• caut ap. 2 camere, mobilat (nemobllat), pe ter
men lung, pentru străini. Ofer prețul la vedere. 
Tel. 224296,0788/361782. (Garant Consulting)

• ofer apartament 3 camere zona Eminescu 
băl, 2 balcoane, mobilat șl utilat ultramodel 
centrală termică Preț 350 euro/lună Tel. 2312: 
0740013971,(Garant Consulting) >
• ofer apartament 2 camere, Kogăln iceanu, 1 
euro/lună, contorizări. Preț 100 euro/lunăT- 
231212,0740013971. (Garant Consulting)
• ofer eg. 2 camere ultracentral, renovat recer 
mobilat și utilat modern, 150 euro/lună, ti 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere, zona Gojdu, renovat 
utilat, 150 euro/lună tel. 231212,0740/01395 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere zona Dacia, et. intermedia 
mobilat, 70 euro/luhă tei. 231212,0740/01397 
(Garant Consulting)
• ofer spre închiriere apartament 2 earner 
Dada, nemobllat, contorizări, etaj intermedia 
70 euro/lună Tel. 253588. 0722/624091. (Cas 
Grande)
• Ofer spațiu comercial pt. birouri, str. Hore, 
mobilat, CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/m| 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup socie 
termopan, etaj 1, zonă ultacehtrală, preț 3C 
euro/ lună, neg., telefon 230324. (Mimason)
■ Ofer epațlu comercial, 17 mp, amenajat p 
ABC,. zona I. Creangă, 80 euro/lună te 
0745/640725. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp 
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 apertement 2 camere, zona Gojdu, mo 
bilat șl utilat, contorizări. Preț 100 euro/lună Te1 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, + garaj, Micul Dallas 
mobilat occidental, aragaz, frigider, tv color, pre 
350 euro/lună taxe Incluse, tel. 0722/56400- 
(Prima- Invest)
• ofer ap 2 camere, mobilat complet, preț 101 
euro/lună tel. 215212 (Prima- Invest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie 
zona Piață parter. 150 euro/lună, tel 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dulul. Deceba 
sau 1 Decembrie, St=5C mp minim, pentru ma
gazin electrocasnice, amenajat sau neamenajat 
pe perioadă lungă ae timp. Ofer maximum lt 
euro/mp/lună Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• ST 45 mp, zona Teatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune- 
poara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
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SC ECO SID SA Hune
doara oferă spre vânzare 
aprox 400 tone gudron de 
huilă.
Firmele interesate pot depune 
oferte la sediul societății SC 
ECO SID SA, Piața Iancu de 
Hunedoara, nr. 1, până la data 
de 25.06.2005. (24839)

___________________________________/
RECLAME

mailto:laura.contra@informmedia.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro


vineri, 10 iunie 2005 CUVAJB MAGAZIN /16

pk tom Călcatul hainelor îl relaxează
• Suspans Așteptarea apăsătoare se pre
lungește pentru Michael Jackson, retras la 
proprietatea sa de la Neverland, în timp ce 
jurații care îi decid soarta s-au despărțit și 
miercuri, a patra zi de deliberări, fără a 
avea un verdict.

• Intervenții China a devenit un centru 
pentru transplanturi, atrăgând tot mai mulți 
cetățeni străini care au nevoie de astfel de 
intervenții, iar organele sunt prelevate fie de 
la deținuți condamnați la moarte, fie de la 
persoane aflate în moarte cerebrală.

Concert Scena castelului Sdhoenbrunn i' din Viena a fost miercuri gazda Goncertu- lui pentru Europa. (Foto: epa)

■ Liderul trupei Led 
Zeppelin, Robert Plant, 
cere o masă de călcat 
înainte de concerte.

Londra (MF) - Muzicianul Robert Plant a declarat că își calcă întotdeauna singur hainele de scenă înainte de concert, pentru că acest lucru îl relaxează și îi dă dispoziția necesară, scrie The Sun.Plant (56 ani) nu are alte pretenții de la organizatorii concertelor sale decât să i se aducă o masă și un fier de călcat în cabină. „Nu am avut niciodată pretenții de divă. Eram prea ocupați să ne distrăm ca să ne agățăm de asemenea lucruri. Știu că nu este
Cel mai mare hacker, arestat

E epuizat
Sydney (MF) - Actorul Russell Crowe, care va fi judecat în toamnă pentru agresarea unui angajat de la un hotel new- yorkez, se declară „la capătul puterilor” într-un interviu publicat, joi, de Daily Telegraph.„Sunt la capătul puterilor. Nici nu pot să spun cât de întunecată e viața mea în acest moment”, a declarat starul. Crowe își explică gestul care a dus la arestarea sa prin „decalajul orar, singurătate și adrenalină”.El riscă o pedeapsă maximă de opt ani de închisoare. Chiar dacă nu va fi condamnat la închisoare, el spune că și-ar putea pierde viza de intrare în SUA.

Tinerețea 
lui Lecter
Praga (MF) - „Young 
Hannibal", aî patru
lea film despre psihi
atrul nebun Hannibal 
Lecter, va fi turnat la 
Praga timp de șase 
luni, începând din 
august, a anunțat 
miercuri un reprezen
tant al studiourilor 
Barrandov. Filmul va 
reda tinerețea celui 
mai căutat canibal 
din istorie, tinerețe 
pe care a trăit-o în 
Letonia, în anii 30 - 
’40. Rolul lui Hanni
bal la diferite vârste 
va fi jucat de patru 
actori diferiți. Antho
ny Hopkins, care a 
consacrat acest per
sonaj, va avea rol de 
narator.

■ A intrat în compute
rele Pentagonului și ale 
NASA, provocând pagu
be de 1 milion dolari.

Londra (MF) - Un britanic considerat „cel mai mare hacker” din istorie a fost arestat marți, la domiciliul său din Londra, Urmând să fie extrădat în SUA. Gary McKinnon (39 ani), inginer informa- tician, în prezent fără loc de muncă, e acuzat că a pătruns în cele mai securizate computere de la Pentagon și NASA.

Gary McKinnon (Foto: epa)

Alain Delon va fi lulius Cezar
■ Va juca alături de Van 
Damme în cel de-al 
treilea film din seria 
„Asterix și Obelix".

Paris (MF) - Actorii Alain Delon și Jean-Claude Van Damme se vor întâlni pentru prima oară pe platoul de filmare, pentru cel de-al treilea film din seria „Asterix și Q- belix”, care se va numi „Asterix aux Jeux Olympiques”, transmite AFP.Delon va juca rolul lui lulius Cezar, iar Van Damme, mult mai obișnuit cu filmele de acțiune decât cu cele de comedie, va îmbrăca toga atletului roman Cornedurus. Alături de cei doi va mai juca actrița indiană Aishwarya Rai, deținătoarea titlului,Miss
Culkin pledează vinovat

Los Angeles (MF) - Actorul Macaulay Culkin a pledat vinovat la acuzațiile de posesie de marijuana și medicamente interzise și a primit o condamnare de doi ani de închisoare cu suspendare.Culkin (24 ani) a fost arestat în septembrie, anul trecut, când poliția a găsit asupra sa marijuana și Xanax, un medicament pentru tratarea depresiei și atacurilor de panică, pentru care nu avea rețetă. El a beneficiat de generozitate din partea procurorului, care nu a cerut o pedeapsă prea aspră pentru că actorul se află la prima infracțiune de acest gen.Actorul, prezent la tribunalul din Oklahoma County, unde a fost judecat, a fost supus unui test de detectare a consumului de droguri și alcool, care făcea parte din condițiile suspendării sentinței de închisoare.

SCOt răniții (Foto: EPA)

Puiul de elefant african s-a născut în 3 iunie la grădina Zoologică din Wuppertal, Germania. (Foto: EPA) |

spitalul clinic Teknon din l Barcelona împreună cu fetița ei, Irene, care s-a născut duminică. (Foto: epa) .

Robert Plant (Foto: epa)o atitudine prea rock ’n roll, dar mie îmi place să arăt cât mai bine pe scenă. Călcatul mă pune în dispoziția necesară ca să cânt. întotdeauna am o masă de călcat în cabină, înainte de concert”, a declarat el, iar The Sun publică chiar o fotografie a lui Plant prestând la acest „instrument”.
SUA au formulat împotriva lui opt capete de acuzare în legătură cu acte de piraterie informatică înregistrate în 14 state, comise în 2001 și 2002, iar dacă va fi extrădat și jude cat, riscă 70 de ani de închisoare și o amendă de până la 1.735.000 de dolari.Un tribunal londonez a decis miercuri eliberarea lui pe cauțiune, până când justiția britanică se va pronunța în legătură cu extrădarea. Prietenii susțin că el a pătruns în computere în încercarea de a- și dovedi teoria că SUA țin secretă existența OZN-urilor.El a mai accesat un computer de la baza militară Fort Myer, Virginia, de unde a obținut coduri, informații și comenzi, după care a șters circa 1.300 de conturi de utilizatori. McKinnon avea online pseudonimul „Solo”.

Alain Delon și Jean-Claude Van DammeWorld din 1994, și comicul Dany Boon.Gerard Depardieu îl va interpreta încă o dată, după toate probabilitățile, pe Obelix, spre deosebire de Christian Clavier, care nu va relua
30 de morii în China

Beijing (MF) - Două accidente miniere produse miercuri în China s-au soldat cu cel puțin 30 de morți, au anunțat surse guvernamentale.Cel puțin 21 de mineri au fost uciși, iar patru au fost dați dispăruți miercuri, ea urmare a unei scurgeri de gaze în- tr-o mină din provincia Hunan, Din cei 224 de mineri care se aflau în exploatare la momen

rolul lui Asterix. Producătorii nu au ales încă actorul care îl va înlocui.Regia îi va fi încredințată regizorului Frederic Forestier („The Peacekeeper”, „Le boulet”).
tul accidentului, 199 au putut fi salvați, iar 24 sunt răniți.în urma accidentului produs la mina de cărbune din Zijiang, 86 de persoane au fost spitalizate.f în nordul țării, nouă persoane au fost ucise într-o explozie survenită la suprafața minei de fier Laotong, în provincia Hebei. Opt mineri au fost răniți în deflagrație.

Filmările ar trebui să înceapă în mai 2006 și se vor desfășura în Maroc sau Tunisia. Filmul va începe să ruleze în cinematografe abia din decembrie 2007.
Două de succesFilmul „Asterix aux Jeux Olympiques” vine după „Asterix et Obelix contre Cesar”, regizat de Claude Zidi, și „Asterix et Obelix: Mission Cleopatre” al lui Alain Cha- bat. Acesta din urmă a avut un mare succes în Franța, fiind văzut de 14 milioane de persoane la cinematograf, lucru datorat în mare măsură prestației lui Jamel Debbouze în rolul lui Numerobis. Bugetul filmului se situează undeva în jurul sumei de 60 milioane de euro.

Prințesa Spaniei, Cris- ►. tina, a părăsit miercuri j


