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Nemții șantajează Franța 
ai România

Berlin (A.S.) - Peter Hintze, purtătorul de 
cuvânt al CDU, principalul partid de 
opoziție din Germania, a declarat ieri că 
„includerea Bulgariei și României în UE tre
buie amânată, dacă Franța votează împotri
va Constituției Europene”. Ca reacție, Oana 
Marinescu, purtătorul de cuvânt al Guver
nului român a declarat că Guvernul nu vede 
nici o legătură directă între aderarea 
României și votul din Franța.

Drum gratuit la Bătrâna?!
Deva (D.I.) - Firma SLAG Processing Ser

vice, care are în exploatare halda de steril 
de la Hunedoara, va construi gratuit un 
drum experimental utilizând zgură. Dacă au
toritățile județene se vor declara mulțumite, 
toate drumurile din județ să fie construite 
după tehnologia occidentală. Cea mai proba
bilă variantă pentru noul drum este cea care 
face legătura cu centrul comunei Bătrâna.
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Polițiștii au anihilat capii unei rețele de trafic de persoane, din Valea Jiului. Aceștia ie promiteau 
tinerelor, printre care și minore, locuri de muncă în Italia, iar acolo erau scoase „la produs".
■ Trei Clin cei patru 
bărbați cercetați pentru 
trafic de persoane au 
fost reținuți.

Deva (M.T.) - Trei bărbați 
au fost reținuți, iar al patru
lea a fost dat în urmărire ge
nerală și idaternațională, pen
tru comiterea infracțiunii de 
trafic de. persoane. în cursul 
anilor 2002-2004, cei patru băr-

Compensatele
■ Medicamentele gra
tuite și compensate 
mai ajung doar pentru 
o săptămână.

Deva (I.J.) - Potrivit unor 
surseneoficiale, după ce fon
durile s-au terminat, mai pot
distjȘbui aceste medicamente 
doar farmaciile „Sensîblu”. 
„Avem » întâlnire mâine cu 
întreg Colegiul farmaciștilor 
din țară, la Timișoara. Nu s-a 
discutat până acum de pla
foane, de rectificarea de bu
get vizavi de compensate și 
nici de OU 38/200 care intro-

bați, cu vârste cuprinse între 
28 și 32 ani au racolat și 
transportat în Italia mai mul
te tinere. Odată ajunse în Ita
lia, fetele erau introduse într- 
o rețea de prostituție.

Această rețea a fost imple
mentată la Roma, iar mai 
târziu s-a extins și la Verona, 
unde tinerele erau preluate 
de Adrian N., de 31 ani, din 
Petroșani, care coordona 
toate activitățile lor.

Pentru ca fetele minore să 
poată fi scoase din țară, a- 
veau nevoie de acordul părin
ților, acord pe care nu îl pu
teau avea. Așadar, bărbații 
falsificau procuri notariale, 
pe care le fabricau cu ajuto
rul unor aparaturi perfor
mante, care ulterior au fost 
găsite la domiciliul unuia din
tre traficanți. După luni de 
supraveghere și filaj, marți 
dimineața, trei dintre trafi-

cânți au fost reținuți. Daniel 
N., de 31 ani, din Petroșani, 
Manole Ș., de 32 ani și Daniel 
N., de 31 ani, capul rețelei, 
ambii din Uricani sunt cerce
tați pentru comiterea infrac
țiunii de trafic de persoane.

La domiciliile bărbaților au 
fost găsite și confiscate patru 
săbii ninja, bâte de baseball, 
arme, peste 3000 de euro și 

60 milioane de

I la final
duce prețul de referință la toa
te categoriile de medicamente. 
Tot ceea ce pot să spun este că 
într-o săptămână farmaciile 
hunedorene nu vor mai putea 
onora rețete compensate și 
gratuite, pentru că fondurile 
sunt la fundul sacului”, preci
zează Luminița Rodeanu, Cole
giul Farmaciștilor Hunedoara.

Totodată, nici medicii nu 
prescriu pe rețetele compen
sate și gratuite decât medica
mente foarte ieftine. Aceasta 
înseamnă, în bani, pentru 
județul Hunedoara, o econo
mie bugetară de cca 15 mili
arde de lei în acest an.

nCClUclTI stupid. După ce i-a „murit” motorul, D.S. 
din Gorj și-a împins mașina, nu a mai putut-o controla 
și a aruncat-o pur și simplu de la patru metri înălțime.

. (Foto: Traian Mânu)
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• Neagă. Responsabili de la Phenian au ne
gat că țara lor ar pregăti un test nuclear, a- 
șa cum susțin SUA, a declarat ieri un emisar 
ceh care tocmai a revenit dintr-o vizită efec
tuată în Coreea de Nord, unde s-a întâlnit 
cu oficialități.

• Implicate. Comandantul Forței Uniunii Eu
ropene (EUFOR), David Leakey, a declarat 
că, la zece ani de la sfârșitul războiului din 
Bosnia, forțele internaționale renunță la mi
siunile de menținere a păcii pentru a se im
plica în combaterea criminalității organizate.

Europa, la cheremul Franței

A fost rănit
Dubai (MF) - Iordani- 

anul Abu Mussab al-Zar- 
qawi, inamicul numărul 
unu din Irak al Statelor 
Unite, a fost rănit, a a- 
nunțat marți gruparea 
al-Qaida, într-un comu
nicat publicat pe un site 
Internet. Comunicatul, 
semnat de departamen
tul pentru informații al 
Organizației al-Qaida 
din Mesopotamia, nu 
precizează când, cum și 
unde a fost rănit Zar
qawi.

Exclus
Paris (MF) - Organiza

rea unui nou referen
dum nu constituie „o 
perspectivă care poate fi 
acceptată de Franța”, în 
cazul în care Constituția 
europeană nu va fi rati
ficată duminică, a apre
ciat premierul francez, 
Jean-Pierre Raffarin, în- 
tr-un interviu. „Nu cred 
că posibilitatea organi
zării unui nou referen
dum este o perspectivă 
care poate fi acceptată 
de Franța. Această țară 
nu spune într-o zi «da»
și în alta «nu». 
Nu există un 
doilea tur, nu 
există o a 
doua 
șansă”, 
a spus

rul.

*

Ariel Sharon
(Foto: EPA)

Gest prie
tenesc
Washington (MF) - 
Premierul israelian, 
Ariel Sharon, a anun
țat, marți, la Wash
ington, eliberarea a 
400 de deținuți poli
tici, un gest care vi
zează să-i asigure un 
ajutor liderului pales
tinian, Mahmud Ab
bas. Cei 400 de deți
nuți fac parte din- 
tr-un total de 900 de 
deținuți, pe care Gu
vernul israelian și-a 
luat angajamentul că 
îi va elibera. Până în 
prezent, autoritățile 
israeliene au eliberat 
doar 500 de deținuți. 
Anunțul făcut de 
premierul Sharon in
tervine cu două zile 
înainte de întâlnirea, 
prevăzută pentru azi, 
la Washington, între 
președintele ameri
can, George W. 
Bush, și liderul pales
tinian, Mahmud 
Abbas.

Operațiune în Irak
Bagdad (MF) - Forțele americane și iraki

ene au lansat, ieri dimineață, o ofensivă 
în zona orașului Haditha, din provincia re
belă al-Anbar, a declarat o sursă din Minis
terul Apărării.

„Pușcașii marini și trupele irakiene au 
lansat o operațiune în zona orașului Ha
ditha, pentru a-i captura pe rebelii care 
au sosit din al-Qaim”, potrivit sursei.

B Liderii europeni sunt 
implicați activ în campa
nia franceză în favoarea 
Constituției Europei.

Paris (MF) - Liderii euro
peni, neliniștiți de posibilele 
consecințe ale respingerii tra
tatului constituțional de către 
o națiune importantă din Eu
ropa, au intensificat eforturile 
de a convinge cetățenii fran
cezi să se pronunțe în favoa
rea documentului european, 
Ia referendumul de la 29 mai.

Responsabilii europeni au 
ales, astfel, să se implice în 
campania franceză de susține
re a Constituției, ultimele 
sondaje indicând un avans al 
adversarilor documentului 
european.

Implicarea oficialilor stră
ini într-o campanie națională 
constituie o premieră, expli
cabilă prin importanța mizei.

Germanii, italienii și spani
olii, alături de principalele

Talpeș a mers 
la Cotroceni

București (MF) - Senatorul 
loan Talpeș a solicitat, încă 
de săptămâna trecută, o audi
ență la președintele Traian 
Băsescu, el fiind primit luni 
de șeful statului, imediat du
pă ce și-a dat demisia din 
PSD. Senatorul loan Talpeș a 
recunoscut marți seara la 
TVR că, după ce a demisionat 
din PSD, a avut o întâlnire cu 
președintele Traian Băsescu, 
pentru a-1 asigura că se poate 
baza pe el în susținerea acțiu
nilor statului pentru integra
rea europeană. El a mai spus 
că nu este vorba despre o po
ziție politică.

Talpeș a discutat cu Băses
cu și probleme ținând de sigu
ranța națională, inclusiv ca
zuri cu implicații politice, 
prezentându-i șefului statului 
și considerațiile sale despre 
ultimele evoluții din PSD. Se
natorul a demisionat luni din 
PSD, el motivându-și decizia 
prin comportamentul colegi
lor față de situația lui Iliescu.

Președintele Comisiei Europene, 
Jose Durao Barroso (Foto: epa)

Președintele Parlamentului Eu
ropean, Josep Borell (Foto: EPA)

instituții europene, sunt cei 
care depun cele mai mari e- 
forturi de susținere a tratatu
lui constituțional.

în acest context, președin
tele Comisiei Europene, Jose 
Manuel Durao Barroso, a lan
sat ieri un puternic apel în fa

voarea ratificării documentu
lui, în numele „valorilor 
Franței și ale Europei”.

Cancelarul german Ger
hard Schroder a mers la Nan
cy și a implorat alegătorii 
francezi „din toată inima” să 
se pronunțe în favoarea ratifi

cării Constituției.
Aproximativ 30 de persona

lități politice din Europa s-au 
reunit, săptămâna trecută, la 
Paris, unde au asistat la o a- 
dunare a forțelor de stânga, 
destinată susținerii ratificării 
tratatului constituțional.

Liderii europeni au folosit 
toate tonurile în încercarea 
de a convinge francezii să a- 
probe, la 29 mai, ratificarea 
Tratatului constituțional eu
ropean, punând accent pe a- 
vertizările alarmiste care pre
conizează, în cazul unui vot 
negativ, blocarea instituțiilor 
UE, incertitudini economice 
și afectarea imaginii Europei.

Președintele Parlamentului 
European, spaniolul Josep Bo
rell, este unul dintre puținii 
oficiali care au folosit un ton 
dur la adresa Franței, denun
țând „narcisismul” francezi
lor care se cred atât de impor
tanți încât simt pe punctul de 
a refuza să acorde o aseme
nea șansă Europei.

Mașină-capcană explodată la Madrid
Madrid (MF) - O mașină- 

capcană a explodat, ieri, în 
capitala Spaniei, Madrid.

Explozia a fost anunțată 
anterior printr-un apel tele
fonic din partea ETA, făcut la 
redacția cotidianului basc Ga
ra. Mașina a fost furată în 
cursul nopții de marți spre 
miercuri și a explodat pe stra
da Rufino Gonzalez, la inter

secția cu calea Alcala din Ma
drid. Mai mulți membri ai po
liției se aflau în zonă în mo
mentul exploziei, după aver
tismentul transmis de Gara.

în apelul telefonic, un inter
locutor anonim a anunțat că 
o furgonetă Renault Express 
va exploda la ora 09.30 în 
această zonă.

Conform El Mundo, mașina

se afla, de asemenea, în apro
pierea unei guri de metrou și 
a unei stații de benzină, dar 
poliția a reușit să blocheze 
accesul chiar înainte de pro
ducerea exploziei.

Ambulanțele au ajuns la un 
sfert de oră după deflagrație. 
Potrivit Crucii Roșii, citate de 
El Mundo, o persoană a fost 
rănită ușor și una moderat.
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Trei variante pentru eliberarea ziariștilor
■ Una prezentată sumar

Chalabi (dreapta) în timpul unei declarații 
de presă, alături de liderul radical și it Muq
tada al-Sadr (stânga). Chalabi a sosit marți 

; Ia Najaf pentru a discuta situația politică
din zonă cu Muqtada al-Sadr, care încearcă 
să medieze între suniți și șiiti. (Foto: epa;

de Traian Băsescu, alta 
a răpitorilor și a treia a 
arabilor din România.

București (MF) - Eliberarea 
ziariștilor rămâne sub semnul 
întrebării, în prezent existând 
trei variante, una prezentată 
sumar de președintele Traian 
Băsescu, alta a grupării care 
i-a ținut ostatici și a treia a 
arabilor din România, ipoteze 
care nu se exclud total una pe 
alta.
Mulțumirile președintelui

Duminică, după anunțul 
eliberării jurnaliștilor, preșe
dintele Traian Băsescu a mul
țumit „îh mod deosebit” ser
viciilor de informații ale sta
tului român, el precizând că 
a fost „o operațiune executată 
sută la sută de serviciile de 
informații ale statului ro
mân”. De asemenea, Băsescu 
a adresat mulțumiri grupului 
antitero dislocat la Bagdad și

Sorin Mișcoci și Marie-Jeanne Ion, luni, la revenirea în țară
(Foto: EPA)

militarilor din trupele româ
nești, care au fost dislocate la 
Bagdad în ultimele zile „în 
vederea pregătirii preluării 
ostaticilor români”.

Mulțumirile șefulului statu
lui s-au îndreptat și către pro
curorul și ofițerii anchetatori 
care „și-au îndeplinit misiu

nea în colaborare cu Minis
terul de Interne irakian în in
vestigarea modului cum au 
fost răpiți și deținuți cei trei 
cetățeni români și cetățeanul 
american” și către „comuni
tatea arabă din România, care 
a făcut toate eforturile pentru 
a crea un mediu acceptabil

negocierilor și încercărilor de 
recuperare”.

Tot duminică, postul de te
leviziune Al-Jazeera a difuzat 
o înregistrare video, în care 
Marie-Jeanne Ion, Sorin Miș
coci, Ovidiu Ohanesian și Mo
hammad Munaf apăreau îna
inte de eliberare alături de un 
reprezentant al grupului care 
i-a ținut ostatici, Brigada lui 
Muadh Ibn Jabal. Acesta a 
anunțat că grupul i-a eliberat 
pe ziariști la cererea musul-, 
manilor din România și â ’u-" 
nui șeic saudit.

Cea de-a treia variantă a 
fost lansată de irakienii din 
România, în principal de Sha
mil Mohammad, președinte al 
Ligii de prietenie irakiano-ro- 
mâne. Acesta susține că zia
riștii au fost eliberați de sâm
bătă, în urma unei acțiuni a 
poliției irakiene și că elibera
rea a fost previzibilă cu pa- 
tru-cinci zile înainte. Potrivit 
acestuia, câteva zeci de iraki
eni au fost arestați după eli
berarea ziariștilor români.

a
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
Nr. ISSN 1220-9570 ‘

TELEFOANE REDACȚIE:
Tel. 0254-211275, 212157, 
fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275 
RECLAMĂ: 211275
MICA PUBLICITATE: 212157

Director: Cornel Poenar
Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jufcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, Daniel I. lancu, 
Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta, luliana Tarța
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 59.000 lei (5,9 RON) pentru Reclamații
o lună, 169 000 lei (16,9 RON) pentru trei luni, 319.000 lei (31,9 RON) privind

pentru șase luni și 599.000 lei (59,9 RON) pentru un an la Ziarului3

sediul redacției, a propriii distribuitori de presă și 56.000 lei (5,6 RON) |a te|efonu| 
plus taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu. oggi 030303



joi, 26 mai 2005 cw« ACTUALITATE /3

• Solidaritate sindicală. Sindicatele BNS 
Hunedoara s-au solidarizat cu colegii lor de 
la „Lisa Draxlmaier" Pitești, intrați în grevă 
spontană din cauza tratamentului umilitor la 
care sunt supuși angajații firmei. „Ne soli
darizăm cu cei 5500 de angajați pentru a nu 
permite situații similare la noi în județ", a 
declarat Ovidiu Morcan, președintele BNS 
Hunedoara. (I.J.)

Traficânți de persoane prinși

• Șef nou. La IPJ Hunedoara se desfășoară 
o serie de examinări pentru posturile 
diferitelor servicii. Serviciul de Investigare a 
Fraudelor, din cadrul Inspectoratului de 
Poliție Hunedoara, are un nou șef, comi- 
sarul-șef Eugen Petca. (M.T.)

• Amenzi. în ultimele 48 de ore polițiștii 
hunedoreni au aplicat 141 de amenzi la Le
gea circulației, din care 24 pentru viteză 
excesivă și au ridicat trei permise de condu
cere. în urma acțiunilor desfășurate au fost 
constatate 174 de încălcări ale diferitelor 
acte normative, iar valoarea amenzilor a fost 
de peste 120 de milioane lei. (M.T.)

■ Locurile de muncă 
bine plătite din străină
tate erau de fapt „pos
turi" de prostituate.
MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamas@unformmedia.ro

Deva - Trei bărbați cu 
vârste cuprinse între 28 și 32 
de ani au fost fost reținuți, 
iar pentru al patrulea a fost 
emis un mandat de arestare 
preventivă în lipsă, pentru că 
acesta a fugit din țară.

Cei patru traficanți de per
soane promiteau tinerelor 
locuri de muncă bine plătite 
în Italia, iar fetele minore 
erau scoase din țară cu aju
torul unor procure notariale 
false. Odată ajunse în Italia, 
fetele erau scoase în stradă să 
se prostitueze și erau perma

nent supravegheate de Adri
an N., de 31 ani, din munici
piul Petroșani. în urma cer
cetărilor efectuate de polițiști 
au fost identificate opt fete 
traficate, din care trei sunt 
minore, cu vârste cuprinse 
între 15 și 16 ani.
Bunuri confiscate

în urma unei percheziții 
efectuate la domiciliile sus- 
pecților au fost confiscate 2 
pistoale cu aer comprimat, 2 
pistoale de calibrul 7,65 mm, 
respectiv 9 mm ambele dete
riorate. Se pare că aceste pis
toale au fost de nenumărate 
ori ascunse și îngropate, fapt 
ce a dus la deteriorarea lor. 
Tot la domiciliile traficanților 
au mai fost găsite patru săbii 
ninja, două bâte de basseball, 
două pumnale, 40 grame biju
terii din aur, 3.205 euro, 60 de

Unul din traficanții de carne vie așteptând verdictul (Foto: ipj)

milioane lei, două autotu
risme cu care transportau 
fetele, un scaner și două 
unități centrale de computer. 
Adrian N. urmează să fie dat 
în urmărire generală și inter

națională, deoarece se pare că 
acesta se află în Italia, cu 
două fete traficate. Dacă vor 
fi găsiți vinovați, cei patru 
riscă o pedeapsă cu închi
soarea de la 3 la 15 ani.

Ne dau, dar nu 
ne bagă-n traistă!
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@infcrmmedia.ro

Cei care se uitau cruciș Ia vizitele prin 
străinătățuri (mai mult sau mai puțin 
îndepărtate) ale mai-marilor județului vor 

strâmba sigur și acum din nas. De nemaiauzit 
(sau parcă da, da-n alte vremuri și condiții!) 
și cu atât mai greu de crezut, da' cică vin 
ungurii. Și nu oricum, ci ca să ne-ocupe 
bunătate de pământ strămoșesc cu o fabrică 
de-a lor. Unde s-o trântească și ce fel de fa
brică va fi, asta ne lasă pe noi să alegem. 
Președintele CJ spune că ungurii din Bekes- 
csaba vin încoa (se pare că pe la Călan) toc
mai pe la mijlocul lunii viitoare, timp în care 
trebuie să ne hotărâm dacă vrem fabrică de 
mingi de tenis, de avioane tip charter ori de 
cutii goale de conserve. Ei fac ce vrem noi! 
Și mai mult decât atât, după ce-o ridică, ne-o 
și lasă nouă. Nu cadou, c-o vor da la schimb 
cu o sumă lunară de parai unui amărăștean 
de administrator sau ceva-n genul ăsta.

(Foto IPJ)Pistoale, săbii, pumnale, bijuterii și sume mari de bani au fost confiscate de polițiști din locuințele traficanților

Liceele scoase la... târg

Ideea-i că ei ne dau, da' sigur nu ne vor 
forța să avem și grijă de ea. Cum românu' 
tot român va fi și-ntr-oWabrică construită de 

unguri și care nu-i pe de-a-ntregul a lui, nu 
m-ar mira să-și fure iar singur căciula și să 
dea vina pe vecini. Și mi-e teamă să nu ne 
trezim din nou cu niște ruine postindustriale, 
că și așa îs destule pe la Călan!

■ Elevii de a VIII-a au 
participat la Târgul de 
oferte „Festivalul 
Șanselor Tale".
Raluca Iovescu 
ralucaJoveicu@infornimedia.ro

Deva - în trei mari centre 
de învățământ din județ s-au 
desfășurat, ieri, astfel de târ
guri menite să popularizeze 
oferta liceelor în rândul 
elevilor din clasele terminale 
din școlile din Deva, Hune
doara și Petroșani. La Deva, 
Casa de Cultură „Drăgan 
Muntean” s-a dovedit neîncă
pătoare pentru sutele de e-

levi, interesați de aceste 
oferte pentru a „cântări” pla
nurile de învățământ ale 
celor 10 licee din reședința 
județului.
4060 locuri disponibile

Programul a cuprins pre
zentări ale ofertelor școlare 
din învățământul liceal și 
profesional, precum și ale 
ofertelor de educație extra- 
școlară; prezentarea calen
darului admiterii 2005; con
sultații, consiliere a elevilor 
și părinților pe teme de ori
entare a carierei. Pentru anul 
școlar următor lista locurilor 
disponibile la liceu numără 
4060 de locuri la diferite spe

cializări și 2380 pentru școlile 
de arte și meserii. Totalul de 
6440 de locuri ofertate de
pășește cu... puțin numărul 
de absolvenți din acest an! 
Evenimentul a fost organizat 
de IȘJ Hunedoara, Casa Cor
pului Didactic și Centrul 
Județean de Asistență Psi- 
hopedagogică.

Elevii își aleg liceul

Fără datorii
Deva (D.I.) - Mircea 

Moloț, președintele CJ, a 
declarat că există un 
proiect prin care Execu
tivul să preia datoria pe 
care RAVJ o are la Ban
ca Mondială. Deoarece 
RAAVJ nu putea achita 
suma rămasă, de 10,5 
milioane de euro, Con
siliul Județean în calitate 
de garant al investiției, 
ar fi trebuit să plătească. 
„Prin această preluare, 
bugetul CJ se degre
vează, astfel încât vom 
putea folosi suma la dez
voltarea infrastructurii 
județene”, a spus Moloț.

Ajutoare bănești
Brănișca (M.S.) - Un număr de 27 de 

familii din comuna Brănișca, ale căror gos
podării au fost afectate de ploile torențiale 
și de inundații, vor primi astăzi un ajutor 
în bani, obținut din sponsorizări de la mai 
multe firme private. Valoarea totală a aju
torului se ridică la 400 de milioane lei, 
acțiunea fiind inițiată de prefectul județului 
Hunedoara, Cristian Vladu.

(ti face somnul SAH MATinal*

Echipajul Școlii Ge
nerale Nr. 5 din municipi
ul Hunedoara este unul 
dintre cele care au 
reprezentat 10 școli din 
Hunedoara și Deva la pri
ma ediție a Concursului de 
cultură și civilizație 
franceză. Tematica abor
dată: „Obiceiurile gastro
nomice franceze”.
Concursul a fost 
organizat la Clubul 
Copiilor și Elevilor 
Hunedoara.

(Foto: Sanda Bocaniciu) 
l______ _____ _____________ _ _____

PSD bate la ușa PNL?în ci o t ț i n i p» și 5 r n u tei ri4
... intra in rețea... http://kissdeva.tk...

... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza 
piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 

apoi ascult-o in DEVA pe 89,3 FM I...

HIT MUSIC STATION 
DEVA - 89,3 FM

Deva (D.I.) - Evoluțiile 
din interiorul PSD au con
dus recent la unele demisii 
din partid, existând posi
bilitatea ca exemplul să fie 
urmat și de alți membri. La 
nivelul județului, lucrurile 
par însă destul de așezate. 
„Am discutat recent pro
blema în partid, însă nu mi 
s-a confirmat așa ceva. Eu 
sper că partidul va rămâne 
unit”, ne-a declarat Victor 
Vaida, președintele PSD. 
Liderul PNL, Mircia Mun
tean, declară că ar primi

doar condiționat eventuali 
pesediști demisionari în 
rândurile liberalilor. „Nu 
vom accepta nici șefi de 
instituții, nici primari, nici 
deputați. Singurii pe care îi 
vom primi, eventual, vor fi 
consilierii, pentru a ne asi
gura o majoritate conforta
bilă în consiliile locale”. 
Președintele CJ Hunedoara, 
liberalul Mircea Moloț s-a 
arătat mai îngăduitor, pre
cizând numele unui singur 
pesedist acceptabil: „Geor- 
geta Barabaș”.

Reforma în 
învățământ

Deva (R.I.) - Un seminar cu 
tema „Reforma în învățămân
tul preuniversitar” va avea 
loc astăzi la Colegiul Tehnic 
„Transilvania” din Deva, 
începând cu ora 10. „Sunt 
așteptați câteva mii de par- 
ticipanți, elevi și profesori, 
care au activități de studiu și 
cercetare. Vor fi prezentate 
referate pentru toate spe
cialitățile, inclusiv lucrări ce 
vizează educația specială, 
metodologia didactică și cu- 
rriculum-ul pentru elevi”, 
spune inspectorul loan Stere.

mailto:mihaela.tamas@unformmedia.ro
mailto:daniel.iancu@infcrmmedia.ro
mailto:ralucaJoveicu@infornimedia.ro
http://kissdeva.tk
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2002 - A murit balerina Irinel Liciu, soția poetului Ștefan 
Augustin Doinaș (n. 22.02.1928)
1997 - A murit poetul Cezar Baltag („Madona din dud", 
„Șah orb") (n. 26.07.1939)
1996 - A murit Ovidiu Papadima, istoric și critic literar, 
autor al unor monografii privind viața și opera scriito
rilor români: Cezar Bolliac, Ion Pillat, Anton Pann (n. 
23.06.1909)
1995 - A murit actorul Ștefan Bănică („De ce trag 
clopotele, Mitică?", .Nea Mărin Miliardar") (n. 
11.11.1933)
1799 - S-a născut, la Moscova, poetul Aleksandr Serghee- 
vici Pușkin, întemeietorul literaturii tuse moderne (n. 
26.05/6.06.1799) (m. 29.01/10.02.1837)

Calendar religios
26 mai - Sfinții Apostoli Carp și Alfeu din 

cei 70; Sf. Mucenici Averchie și Elena

Deva (S.B.) - Sfântul Apostol Carp a fost 
unul din cei 70 de apostoli, următor și slu
jitor al Sfântului Apostol Pavel. împreună 
cu acesta a propovăduit multă vreme cuvân
tul lui Hristos, suferind însă și multe ispite. 
Apoi a fost pus episcop în Veria Traciei. 
Sfântul Apostol Carp a văzut în vedenie pe 
Domnul arătându-i-se pe când se ruga, ca să 
pedepsească pe doi păcătoși. Domnul îi 
spunea: „Bate-mă cât poți, căci sunt gata 
iarăși să mă răstignesc pentru mărturisirea 
omenească”. Sfântul Dionisie mărturisește 
despre Sfântul Carp că acesta nu începea a 
săvârși Preacuratele și de viată făcătoarele 
Taine înainte de a vedea arătându-i-se din 
cer vreo vedenie dumnezeiască.

UTILITĂȚI

Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi
09.00-16.00

08.00-17.00
07.00-21.00

Archia, Popești, Cîrjiți, Chergheș, 
Almașu Sec, Cozia, Releul Gozia 
Zona Brad: Fizeș, Troița
Zona Hațeg: Sălașu de Jos, Sălașu 
de Sus, Mălăești, Nucșoara, Peștera, 
Zăvoi, Parcul Național Retezat

Gaz metan
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Apă___________ ,_____________ .
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Bd. N. Bălcescu de la bl. 24 A la

bl. 10; Al Romanilor
Str. Viilor, Parângului

O

Multe discuții, idei, dar și puncte de vedere diferite. înar-
mâți cu dovezi pentru problemele ce trebuie rezolvate ra
pid, pledoaria dv poate convinge.

21 apr.-20 mai

Vi se impun multe deplasări, tocmai când credeți că ați 
scăpat de drumuri. E necesar să faceți un tur de foiță, pen
tru că aveți interese personale.

21 mai-20 iun.

în afara unor gelozii, aveți parte doar de lucruri bune. La 
serviciu vă folosiți mobilitatea mentală și e posibilă o
realizare.

21 iun.-20 iul.

Deși aveți nevoie de bani în plus, sunteți decis să nu mai 
colaborați cu cei pe care i-ați refuzat. încăpățânarea dv îi 
disperă pe cei dragi.

21 iul.-20 aug.

Realizările copilului vă bucură nespus. Reușiți să vă echili
brați afectiv, dar nu e cazul să abordați chestiuni dificile. 
Rămâneți la treburi curente.

21 aug.-20 sept.

Deși vă păstrați controlul sentimentelor, simțul realității, 
buna dispoziție și tendințele perfecționiste vă pot duce la 
un efort mare.

21 sept.-20 oct.

Azi sunteți tentat să-i ajutați pe toți și riscați cam mult. O 
persoană mai în vârstă ar putea să vă ceară socoteală pen-
tru vorbe aiurea.

21 oct.-20 nov.

încăpățânarea de azi nu vă caracterizează și vă poate aduce 
încurcături. Chiar și copiii vă fac o surpriză mai puțin 
plăcută.

21 nov.-20 dec.

II

Soluția integramei din numărul 

precedent: S-S-F-B - CAPUTI- 

NER - MICI - ARI - APA - CAFEA

- ANA - UT - L - IN - BAR - NI - 

IAȘI - RE - FETI - PACT - I - UNSA

- TA - IB - TUICAR - UC - METRI

- ALICA - IDE - MORAL - NUIA

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

Azi sunteți bine venit oriunde deschideți ușa. Calitățile dv 
sunt foarte apreciate și puteți obține avantaje. Doriți să fiți 
cu persoana iubită.

21 dec.-20 ian.

Trebuie neapărat să purtați o discuție sinceră și deschisă 
cu copiii. E foarte posibil ca ei să aibă multe probleme și 
să nu poată să le rezolve singuri.

21 ian.-20 febr.

Dați dovadă de respect față de cei din jurul dv și nu lăsați 
ca micile probleme cotidiene să vă diminueze forțele fi
zice și psihice.

2® febr.-20 mart.

Voința dv se remarcă rapid, pel care vă cunosc și sunt buni 
psihologi știu că puneți la cale o nouă strategie. Vești de
bani, de avansare. Fiți diplomații

4

7:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:45 Agenția 2 fără un sfert 
9:20 Cinci minute de cultu

ră. Realizator Comei 
Mihalache

9:30 Teleshopping 
10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie. Cu:

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

11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro Dispecer 
12:00 Festivalul Maria 

Tănase
13:30 Desene animate: Chip 

El și Dale
14:00 Jurnal TVR Sport 

Meteo
14:30 Teleshopping 
15:00 Dincolo de hartă 
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană
16:55 Vile și palate celebre 
1730 Portul miracolelor Cu: 
0 Antonio Fagundes

18:30 Știrea zilei
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40 Omologarea
19:00 Jurnal TVR Sport Meteo 

20:10 Leul greu
20:15 Aventurile lui Lagardere 

•i (aventuri. Franța, 1967). 
Cu: Jean Piat, Sacha 
Pitoeff, Nadine Alan, 
Michele Grellier. Regia 
Jean-PietTe Decourt. 
Film de aventuri. 
Ecranizare după un 
roman de Paul Feval. 
Lagardere, fidel 
stăpânului său, ducele 
de Nevers, ucis 
mișelește de prințul de 
Gonzague, în urmă cu 
mulți ani, îi pedepsește 
pe rând pe cei vinovați 
de moartea stăpânului 
său și o păzește pe 
Aurore, fiica lui Nevers.

2230 Making of Festivalul 
Internațional de film 
Transilvania

23:00 Jurnalul TVR 
2330 Marcă înregistrată 

020 Bogați în iubire
■ (dramă, SUA, 1993)

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

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit
0 (reluare)

10:15 O nouă viață 
11:15 Zâmbete într-o pastilă 
12:15 Bucătăria lui Radu 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 De râsul lumii
14:15 Mircea (istoric, Româ-

13 nia, 1989). îndrăgostit 
de eroii istoriei 
românilor, Nicolaescu 
nu l-a uitat nici pe 
domnul Țării 
Românești, Mircea cel 
Bătrân. Drept este că și 
eroii sângerează și eroii 
mor, dar Nicolaescu a 
reușit în filmele sale să 
se detașeze de pate
tismul mioritic atât de 
prezent în producțiile 
noastre istorice

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

Braeden
17:00 Știrile ProTV Vremea 
17:45 Teo 
19:00 Știrile ProTV

20:15 Soluții extreme
”3 (thriller, SUA, 1996).

Guy Luthan (Hugh 
Grant) este un medic 
rezident într-un spital 
new-york-ez. Intr-o 
noapte este stupefiat 
de un pacient complet 
dezbrăcat adus în stare 
de șoc în sala de ope
rație, care prezenta o 
multitudine de simpto- 
me dintre cele mai ciu
date. Pacientul moare 
și Guy nu reușește să 
afle nimic despre iden
titatea cadavrului, pen- 

, tru că dosarul acestuia 
a dispărut pur și simplu 
din evidențele spitalului 

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile ProTV Sport 
2345 Renegatul Cu: Lorenzo 

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

0:50 Omul care aduce cartea

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

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

Gherghe 
13:45 Sissi - Destinul unei

Ș j împărătesc (reluare) 
16:00 Observator 
16:45 Vivere - A trăi cu pasi- 
0 une. Cu: Edoardo Costa, 

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

17:45 9595-Teînvață ce să 
fad

19:00 Observator cu Alessan
dra Stoicescu

20:15 Agenția matrimonială 
21:00 Ciao Darwin Emisiune 

de divertisment
23:00 Observator 
2330 Sexualitate virtuală

FS (comedie, Marea Bri- 
tanie, 1998) Cu: Laura 
Fraser, Rupert Penry- 
Jones, Luke de Lacey, 
Kieran O’Brien Dacă nu- 
ți găsești iubitul perfect 
fă-ți unul! în timpul 
unei expoziții virtuale, 
Justine, în vârstă de 17 
ani, încearcă piesa de 
rezistență - Narcissus - 
un dispozitiv de ultimă 
oră prin care-ți puteai 
realiza fanteziile. Când 
o explozie înghite 
clădirea, Narcissus o ia 
razna și produce un 
Adonis în came și oase 
pe nume Jack 

130 Concurs interactiv 
2:30 Ciao Darwin

(reluare)

5:00 Poveștiri adevărate 
(reluare)

530 Jesus (reluare) 
7:00 Culoarea păcatului 
0 (reluare)

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

9:15 Mama vitregă
0 (reluare)

11:15 Totul despre Camila 
13:15 îngerul nopții. Cu:

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

14:15 Răzbunarea. Cu:
g Gabriela Spanic, Jose 

Angel Llamas, Marla 
Helena Doering, Orlan
do Miguel

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

17:25 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate 
18:00 Rețeta de Acasă 
18:10 Luna. Cu: Gaby Espino, 
0 Christian Meier

19:15 Te voi învăța să iubești. 
0 Cu: Danna Garcia, 

Miguel Varoni

20:10 Mama vitregă 
22:00 Un bărbat adevărat 
2330 Culoarea păcatului 
030 Răzbunarea. Cu:
0 Gabriela Spanic, Jose 

Angel Llamas, Maria 
Helena Doering, Orlan
do Miguel, Catherine 
Siachoque, Barbara 
Garofalo, Carlos Duplat, 
Jorge Cao, Marcela Car
vajal. Cu 25 de ani în 
urmă o tragedie a mar
cat viața Helenei 
Fontana (Maria Helena 
Doering), a cărei fiică 
nou născută a fost 
declarată moartă. Hele
na, devenită o femeie 
matură, crede că a găsit 
din nou fericirea 
îndrăgostindu-se de cel 
care-i va fi soț

130 Poveștiri 
adevărate 
(reluare) 

2:00 Un bărbat adevărat

7:00 Sărută-mă prostule 
8:00 Teleshopping 
830 CeZar și tipar 
9:10 Rebelii

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

1130 Cinci minute de cultură 
11:45 Pasiuni
1235 Euro-dispecer 
12:45 Verdict Crimă 
1330 Teleshoping 
14:00 Desene animate: Tom

my și Oscar
1430 Fiica oceanului 
15:00 împreună în Europa: 
16:00 Tribuna Pardidelor Par

lamentare
1630 Cinci minute de cultură 
16:45 Jurnal TVR Știri, sport 
17:00 Rebelii
17:55 Eurodispecer
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cinci minute de cultură 
1830 Sănătate naturistă 
19:00 Soția lui Lorenzo

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

tru România
22:15 Orgolii (dramă, Italia, 

132003). Partea a V-a Cu: 
Elena Sofia Ricci, Da
niele Pecci, Paolo Ferrari 

0:05 A fost odată hoț. Cu: 
0Sandrine Hoit Ivan 

Sergei, Nicholas Lea 
0:55 Sănătate naturistă 
1:25 Dragul de Raymond 
1:50 Profii (comedie, 
il Franța, 1999). Cu: 

Jean-Hugues Anglade, 
Helene de Fougerolles, 
Yvan Attal, Thierry Lher- 
mitte. Regia Alexandre 
Jardin. Alexandre și Hip- 
polyte sunt prieteni din 
copilărie și au ajuns 
profesori la același 
liceu. Amândoi își adoră 
meseria

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

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

10:00 Kensky Show 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica
12:00 Levintza prezintă 
12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:25 Dragoste și putere 
0(SUA 1987)

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

16:15 Hipnoza 
17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți in NATO 
18:00 Focus
19:00 Viața la extrem

20:00 Copiii spun lucruri 
trăsnite

21:00 Ce vor fetele
22:00 Trăsniți 1h NAT.O. Sol- 

0dații prezentați în pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar în 
acest sezon cu totul 
schimbați.

22:30 Focul plus Cu: Cristina 
Țopescu

23:15 Nate și Hayes (aventuri, 
;-coproducție, 1983) Tom

my Lee Jones e aici 
pirat iar aventurile în 
care intră el și 
adunătura de oameni 
însoțitori întrec - se zice 
- ca efect și umor Indi
ana Jones și templul 
blestemat. Ca în atâtea 
alte filme de gen, și aici 
vom avea un personaj 
curat și inocent, ce va 
ajunge la finiș mult mai 
înțelept și maturizat.

8:00 Bascheții fermecați
Q (comedie, SUA, 2002). 

Cu: Lil' Bow Wow, 
Morris Chestnut 
Jonathan Lipnicki, Bren
da Song, Jesse Plemons. 
Regia: John Schultz 

9:40 O boală necruțătoare
S (dramă, Canada, 2002). 

11:10 Proiectul Laramie
«(dramă, SUA, 2002). Cu: 

Christina Ricci, Janeane 
Garafalo 

12:45 Mortadelo și Filemon 
(comedie, Spania, 2003) 

1435 îngerii lui Chartie: în
il goana mare (acțiune, 

SUA, 2003). Cu: 
Cameron Diaz 

16:20 Stare de spirit (come- 
Sdie, SUA 2002). Cu: 

Joshua Jackson 
17:50 Cinema, cinema, cine

ma. Episodul 21 
18:20 Bascheții fermecați 

(comedie, SUA, 2002). 
20:00 Eu sunt Emma (come

die, Italia, 2002).
2130 Copoi de Hollywood

H (acțiune. SUA, 2003). 
Cu: Harrison Ford, Josh 
Hartnett 

2335 Jocurile Lunei (dramă,
H Spania, 2001) 

1:05 Vânătoarea (thriller, 
Germania, 2002)

09:00 Știrile Tv Sport. O jumă
tate de ora de știri noi, sen
zaționale, năucitoarei Știrile de 
la TV Sport 0930 Fotbal pe 
plajă: Spania - Thailanda (relu
are) 11S0 Știrile TV Sport 11:15 
teleshopping 1130 Box profe
sionist (reluare) 12:00 Știrile TV 
Sport 12S5 Super Spania 1300 
Știrile TV Sport 13:10 Faceți 
jocurile! 14:00 Știrile TV Sport 
14:10 Fotbal Spania 16:00 Știr
ile TV Sport 16.15 Teleshopping 
16:30 Rodeo: Eroii Vestului 
Sălbatic 18:30 Știrile Tv Sport 
19:00 Box profesionis: legea 
pumnului la Las Vegas 21:00 
Știrile TV Sport 2130 Fotbal: 
Cupa Libertadore 2005 23:30 
Știrile TV Sport

0630-07.00 Observator (r) in
1630 -16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

1330 Du-te spre lumină! 
(dramă, SUA 1988)

15.15 Da, dar mai degrabă 
ba! (comedie roman
tică, Canada, 2004)

16.45 Mica sirenă (dramă, 
2000)

18.30 Farmecul zilelor 
obișnuite (dramă, SUA, 
2005).

20.15 Cadavrul din piscină 
(comedie neagră, SUA 
2004). 22.00 Brigada 
de poliție (s)

23.00 Jessica (dramă)

15.00 Competiția mașinăriilor, 
SUA/Marea 
Britanie/Rusia

16.00 Mașini de viteză. Recor
duri și trenuri cu aburi 

17.00 Câmpuri de bătălie, 
Scandinavia, frontul 
uitat (Partea a doua) 

18.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt 
Victoria/Codul Murray 

1830 Pasionat de pescuit 
Păstrăvi și somoni în 
nordul Norvegiei

19.00 Curse asurzitoare, 
limuzine

20.00 Confruntarea fiarelor, 
Hipopotamul contra 
rechinului-bivol

21.00 Familia regală 
22.00 Detectivi criminaliști 
23.00 Dosarele FBI
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• Dovezi Poștașii din județul Timiș au pri
mit din partea președintelui ANPC obiecte în 
valoare de 200 de milioane de lei constând 
în aparatură electrocasnică și îmbrăcăminte. 
La ajutorarea poștașilor sinistrați contribuie 
toți poștașii, cu bani care provin din comer
cializarea de emisiuni filatelice „Sprijin pen
tru semeni". (IJ.)

• Măsuri. „Măsuri active de consolidare a 
pieței forței de muncă și de ameliorare a 
accesului întreprinzătorilor la forța de muncă 
în municipiul Deva" este numele proiectului 
implementat prin PHARE 2002 de către com
pania Lead Resurse Umane împreună cu 
Ministerul Integrării Europene și sunt puse la 
dispoziția întreprinzătorilor hunedoreni. (I.J.)

• Cu roșii la grevă. Pe data de 2 iunie a.c., 
sindicatele din sectorul agricol vor organiza 
un miting de protest. Ei vor „prezenta" gu
vernanților producțiile de roșii, ouă și cartofi 
pe care le vor ârunca peste gardul „La 
Țepe". Motivul gestului se află în refuzul 
ministerului de a prezenta modificările aduse 
Legii fondului funciar. (IJ.)

0 fermă UE costă 800.000 €

Pajiște în locul minei
Petroșani (I.J.) - Faptul că mina Dâlja a 

fost închisă nu mai e nici un secret. în acest 
sens, Banca Mondială a cuprins mina în 
programul de finanțare. Până atunci, me
talele fac cu ochiul „clienților” disponibi- 
lizați care îl vând pentru niscaiva de-ale 

■kzurii. Până la ecologizarea perimetrului 
''minier, va dispărea din zonă totul. Așa că 
inițiativa Băncii Mondiale se va încheia 
înainte de a începe, pentru că pe toată 
suprafața este planificată crearea unei 
pajiști. „Ecologizare înseamnă aducerea 
perimetrului fostei mine Dâlja la firul ier
bii, cu clădiri adiacente cu tot. Scopul nos
tru este ca după aceasta să punem la dis
poziția investitorilor spațiile necesare, după 
dotarea cu energie electrică și apă curentă. 
La fel se va întâmpla și cu fosta preparație 
Livezeni, unde se va înființa un parc indus
trial”, precizează Carol Schreter, primarul 
municipiului Petroșani.

■ în județul Hune
doara, doar patru 
fermieri se apropie de 
standardele UE.

Loredana Leah_______________
loredana.leah@informmedia.ro

Deva - Cel mai important 
lucru pentru un producător 
este asigurarea productivi
tății. Aceasta înseamnă să 
produci foarte mult, în timp 
foarte scurt, cu bani puțini și 
de calitate superioară. Acest 
fapt este impus de evoluția 
spre o piață în care își va 
spune cuvântul nu numai 
prețul, ci și calitatea pro
dusului.

Potrivit afirmațiilor direc
torului DADR Hunedoara, 
loan Simion, „pentru ca o 
mică fermă să fie competitivă 
pe piața UE, investiția trebuie 
să se ridice la peste 30 de mi
liarde lei”.

Pentru a obține profit, fer
ma trebuie să dețină 10-50 
capete de vaci, 1 ha de teren 
cultivat în condiții științifice, 
pentru fiecare animal deținut, 
spații de cazare care variază 
între 6 mp și 16 mp/animal,

sisteme și aparatură de ulti
mă generație. Producția de 
lapte în Austria, pe cap de 
vacă furajată, este de 40 1, în 
timp ce țăranul român obține 
maximum 25 1.

Există programe de finan
țare care, să-i ajute pe fermi
eri să-și achiziționeze tehnolo

gia necesară, dar din lipsa 
banilor sunt în imposibili
tatea cofmanțării. Cu toate că 
la ora actuală există doar 
patru ferme „model” în județ, 
peste 20 de mici fermieri sunt 
interesați și fac eforturi pen
tru a îndeplini toate stan
dardele impuse de UE în do

meniul agriculturii. Investi
țiile făcute de fermierii hune
doreni trebuie continuate 
pentru că permanent apar no
utăți în ceea ce privește teh
nologia de lucru care duce la 
creșterea productivității și 
scăderea prețurilor produse
lor obținute. .

Și vitele trebuie "aliniate" la standardele UE

Parteneriat
Deva (I.J.) - Poșta Română 

împreună cu Omniasig au 
încheiat un parteneriat strate
gic privind vânzarea prin 
intermediul oficiilor poștale 
din țară a două tipuri de pro
duse: asigurarea persoanelor 
fizice și RCA. „Pentru a în
cheia o poliță RCA, clienții 
trebuie să se prezinte la orica
re oficiu poștal din județ care 
intermediază acest serviciu 
cu certificatul de înmatricu
lare sau cartea de identitate 
a autovehiculului și cu bule
tinul de identitate. Asigura
rea se plătește integral și poa
te fi încheiată pe o perioadă 
de 6 sau 12 luni. în schimbul 
sumei achitate, clienții vor 
primi polița de asigurare și 
chitanța care face dovada plă
ții”, precizează Diana Alexe, 
șef OJP Hunedoara.

AERO CONSULTING
Societate activă în proiectarea și fabricarea de SDV-uri pentru Industria Europeană de Motoare Aeronautice și Turbine cu Gaz 

Angajează la sediul din Deva:

INGINER PROIECTANT
Cu următoanla nspomabilităti:

Proiectarea de SDV-uri pentru fabricația componentelor date în 
tema de proiect
Concepția planurilor de ansamblu ți detaliu 
Urmârirea și supervizarea realizării în producție

Profilul candidatului:
Inginer cu Profil Mecanic (Aeronave, Mecanică, TCM) 
Familiar în a lucra cu desene, specificații, cataloage de materi
ale fi componente în limbi străine
Cunoștințe lingvistice: engleză, franceză sau germană, limba 
spaniolă un plus binevenit
Cunoștințe în Proiectarea Asistată de Ordinator (CAD)

INGINER TEHNOLOG
Cu următoanla mpontabilități:

întocmirea tehnologiilor pentru fabricația componentelor date în 
proiect
întocmirea devizelor si graficelor de fabricație 
Asistența tehnică la fabricația produselor

Profilul candidatului:
Inginer cu Profil Mecanic (Aeronave, Mecanică, TCM) 
Familiar în a lucra cu desene, specificații, cataloage de materi
ale si componente în limbi străine
Cunoștințe lingvistice: engleză, franceză sau germană, limba 
spaniolă un plus binevenit
Cunoștințe în utilizarea ordinatoarelor

AERO CONSULTING oferă:
Posturi de proiectare CAD, moderne
Cursuri de perfecționare în Proiectarea Asistată de Ordinator în Elveția
Voiaje si participări la proiecte internaționale
Salariu în funcție de experiență și performanță
Asistență în stabilirea domiciliului în Deva
Candidați! var contacta ledoMoa fti scris, anexăm/; scrisoare do molivan, Curriculum vHao, la adma!
Aoro Consulting, str. G. Barițiu, nr. 9, 330065 Deva,iud. Hunedoara, tel. 0254/233.431, 0254/233432, fax 0254/219.846, 

sau prin o-mail aerocons@rdslink.ro www.aero-consulting.com (23875)

pentru originalitatea pieselor componente. Fe
meile satului se mai îmbracă in costum popu
lar doar la marile sărbători religioase.

(Foto: Raluca lovescu)

I

SC TIMEX SRL, cu sediul în Hunedoara, Bd. Rusca, nr. 4, 
ap. 72, este citată în calitate de debitoare pontai data de 

i 06.06.2005, ora 10.00, la sediul Tribunalului Hunedoara, 
ta dosarul nr. 1188/2005, având ca obiect deschiderea pro
cedurii prevăzute de Legea 64/1995, ta contradictoriu cu 

I SC PALEX1M Galați. (23884)

SC Imobil brad SRL, in cablate ile beoeSdar al prolectslal 
pUBLIc „Lucrtri de deaființui cUdUT iftaate te kxafitaea Brad, Str. Uceu- 

lui, fir. 14, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a acordului de mediu.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului pro
pus pot fi consultate la sediul APM Hunedoara din Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25. 
zilnic, între orele 8-16. Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM 
Hunedoara, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului. (23861)

ANGAJEAZĂ
• Barman
• Ospătar
• Bucătar
CONDIȚII:
• vârsta maximă 30 de ani;
- spirit de inițiativă;
- bună comunicare.
Pentru relații și informații suplimenta

re, la telefonul: 0786/356.486.

CONVOCATOR
Consiliul de administrație al SC RUSCA SA

înregi ■ (rată la O.R.C. sub numărul 320159 ’ 1991. având codul unic d« înregistrare R2127419. capitalul social subscris fi vărsat 22.257.050.000 lei, eu sediul in Hunedoara b-dul Dacia nr. 10, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 10.06.2005, ora 11.00 șt Adunarea Generala Extraordinară în data de 10.06.2005 ora 12.00 ambele la sediul StF Banat Crișana 
SAdin Arad Calea Victoriei. nr.35A, județul Arad, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut la SC Registrul Miorița SA Cluj-Napoca. la sfârșitul zilei de 31.05.2005 
considerată ea dată de referință.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ord in are a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri fi Cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar2005;
2. Aptobarea remunerației cuvenită administratorilor pentru exercițiul financiar în curs majorată cu 15% față de remunerația din exercițiul financiar precendent fi inodsăSSOca 
corespunzătoare a prevederilor conți actului de administrare:
3. Aprobarea datoide 27.06.2005 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale.

Ordinea de zi a Adunării Generate Extraordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Aprobarea majorării capitalul social al societății cu 5.834.650.000 Id. de U22.257.050.0001ei până Ia28.()91.700.000prin emiterea a 233.386denoi acțiuni:

a. Majorarea capitalului social are loc numai în sch imbul aporturilor in numerar;
b. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 23.000 lei iar prețul de vânzare a unei acțiuni propus de consiliul de administrație este de 48.000 lei din care 23.000 lei 

reprezintă prima de emisiune;
e. Pot subscrie acțiuni numai actualii acționari, proportional cucuta decapitai deținută fi administratorii în condițiile prevăzute in continuare;
d. Se acordă un termen de o lună, cu începere din ziua publicării în Monitorul Oficial a hotărârii adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social, 

pentru exercițiul dreptului de preferință al acționarilor.
e. Dacă, după exercitarea dreptului da preferință al acționarilor. rămân acțiuni nesubscrise, fiecare dintre administratori poate subscrie cel mult 1000 de acțiuni, firii 

prima de emisiune, în termen de 3 zile după expirarea termenului de o lună prevăzut pentru exercițiul dreptului de preferință al acționarilor,
f. Acțiunile ncaubscrise de acționari și de administratori se anulează.
2. Aprobarea mandatării consiliului de admnistiație pentru a valida rezultatele subscrierii fi noua valoare a capitalului social rezultată după încheierea subscrierii, 

anularea acțiunilor nesubscrise fi aprobarea actului adițional la statutul societății cu modificarea capitalului social fi îndeplinirea tuturor formalităților privind 
înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului fi CNVM.

3. Modificarea art.5 din statutul societății pentru a fi in conformitate cu Ordinului lnstitutu lui Național de Statistică nr.601 ’ 2002. după cum urmeaza:
., Domeniul principal de activitate îl constituie grupa CAEN 551 hoteluri. Activitatea principală o eonstituie clasa CAEN 5510 Hoteluri.
Societatea desfășoară fi unnatoarelc activități secundare:

- clasa CAEN 5530 restaurante
- clasa CAEN 5540 baruri
- clasa CAEN 5 552 alto unilăți de preparare a hranei
- clasa CAEN 6023 transporturi terestre de călători, ocazionale
- clasa CAEN 6024 transporturi rutiere de martini
- clasa CAEN 7012 cumpărarea și vânzarea do bunuri imobiliare proprii
- clasa CAEN 7110 închirierea autoturismelorsi utilitarelor do capacitate mica
- clasaCAEN9304 activitatideintrctincrecorporala”

4. Aprobarea datei de 27.06.2005 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotuerile adunării generale.
începând cu data de 01.06.2005 documentele si materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta fi procura contra cost, de luni până 

vineri. între orele 14Jt 16 "de la sediul societății.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută in cazul acționarilor 

persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice fi a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială data persoanei fizice care le reprezintă.
Acționarii pot fi reprezentați in adunarea generală ordinara «i extraordinara a acționarilor p in alți acționari in baza unei procuri speciale sau pot fi reprezenta# în adunarea generală a 

acționarilor fi du alta persoane decât acționarii. [>c baza unei procuri speciale autentificata.
Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 01.06.2005 do la sediul societății. După completarea fi semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul 

original se va depune la sediul societății, până la data de 06.06.2005, un exemplar va fi înmânat reprezentantului iar cel de-al treilea exenip larva rămâne la acționar.
Daca nu sunt îndeplinite condiții le de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi la ora 11.00 si 

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor cu aceeași ordine de zi la ora 12.00 ambele in dala do 11.06.2005 la sediul SIF Banat Crișana SAdin Arad, Calea Victoriei, nr.35 A, județul 
Arad.

Președintele Consiliului de Administrație 
Porumb Ghcorghe Bănuț

RECLAME

mailto:loredana.leah@informmedia.ro
mailto:aerocons@rdslink.ro
http://www.aero-consulting.com
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• Fier vechi. Actele contabile a unui număr 
de 12 firme de colectare a fierului vechi, din 
municipiul Hunedoara au fost ridicate de 
polițiști, iar o parte au fost preluate de 
Direcția de Finanțe. Firmele sunt cercetate 
pentru delapidare, fals și uz de fals. (M.T.)

• Cercetată. O femeie de 37 ani, din 
Petroșani este cercetată în stare de libertate 
pentru trecerea frauduloasă a frontierei. 
Viorica I. a trecut fraudulos, în cursul anului 
2002, frontiera unui stat străin (M.T.)

Serbările Cetătii 2005
5

DIAGNOSTIC: BALCANISM

Aberații 
voiculesciene

Tiberiu Stroia
tibtriu.stroia@informmedia.ro

■ Consiliul Local Deva 
a aprobat alocarea a 
400 de milioane de lei 
pentru serbări.
Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva în acest an mani
festarea se va desfășura pe 
parcursul a trei zile, în pe
rioada 3-5 iunie și va cu
prinde, intr-un program des
tinat tuturor cetățenilor 
Devei, un spectacol ce se 
dorește de către organizatori 
a fi „un eveniment de 
manieră festivă”. Serbările

vor debuta vineri, ora 18.00, 
în Piața Cetății, la stația de 
plecare a telecabinei și se vor 
încheia duminică, ora 22.30.
Programul serbărilor

Manifestările „Serbărilor 
Cetății 2005” cuprind VINERI: 
o deschidere cu fanfară și 
Ordinul Cavalerilor - în fața 
Casei de Cultură - care va 
defila până la locul unde va 
fi susținut spectacolul; cuvân
tul de deschidere al primaru
lui Devei, intonarea Imnului 
Europei de către fanfară; 
prezentarea Ordinului Cava
lerilor, un spectacol al 
Teatrului de Artă Dramatică

Deva și, în final, la ora 21.00, 
un recital Mirabela Dauer.

SÂMBĂTĂ, programul ser
bărilor va începe la ora 18.00 
și vor fi susținute de formații 
și soliști locali. Ziua se va 
încheia cu un Concert 
„Cream”, la ora 20.40.

Ultima zi a serbărilor 
anuale ale Devei, pregătite de 
Primăria municipiului în 
acest an, va prezenta un pro
gram folcloric cu Clubul 
Elevilor (ora 18.00), cu An
samblul „Silvana” și nume
roși interpreți hunedoreni de 
muzică populară (ora 19.00) și 
se va încheia cu mult-aștep- 
tatul foc de artificii.

Pagube de 
15 miliarde

Deva (M.S.) - Valoarea 
pagubelor produse în 
județ de inundațiile din 
19-20 mai, se ridică la 
15,31 miliarde lei, a 
informat Prefectura Hu
nedoara. Gospodăriile 
populației au suferit dis
trugeri evaluate la 726 de 
milioane lei, fiind afec
tate 44 de locuințe și 78 
de anexe. Alte pagube, de 
12,48 miliarde lei, au fost 
consemnate la drumurile 
comunale, județene, alte 
obiective aflate în admi
nistrarea autorităților 
publice locale.

«te elevii pentru piața muncii?

Supărat că teroristu1 irakian nu l-a accep
tat ca monedă de schimb contra trei jur
naliști, Dan Voiculescu a mai născut o idee. 

Plimbându-se pe gazoanele englezilor, mai 
marele peste PCR-iști s-a trezit bântuit de gân
duri franțuzești. Cine știe, i s-o fi tras de la 
mirosul de parfum Cristian Dior (la 300 de 
parai mililitrul) cu care Voiculescu se 
stropește pentru a alunga mirosul de român.

Ideea actualului vicepremier este să 
retragem trupele din Irak și să băgăm în locul 
lor trupe gen Legiunea Străină. De-alea așa 
ca-n filmele cu Van Damme. Și care să fie 
formate din luptători străini plătiți din banii 
contribuabililor.

j j/j

Dincolo de tâmpeniile debitate de 
Voiculescu nu poți să nu te întrebi cine 
dracu vine să lupte într-o astfel de armată. 

Parcă și văd un batalion format din somalezi 
înotând în uniformele noastre găurite și 
zburând prin Irak propulsați de vânturile trase 
după ce au înfulecat renumita ciorbă de 
fasole făcută la cazan. Să moară Beretele 
Verzi de ciudă, uitându-se după ei!

Pregătirea școlară 
de azi pune foarte 

mult accent pe partea 
teoretică, acceptându- 
se foarte greu ideea 
de meserie. Avem 
absolvenți de liceu 
care nu știu să facă 
nimic, nepregătiți 
pentru locurile de 
muncă oferite de 
piață.
Eugenia MAnescu, 
Deva

Dacă ai absolvit 
doar liceul ești un 

nimeni, iar dacă ai 
absolvit o facultate 
poate reușești să 
găsești un loc de 
muncă, dar sigur nu 
ai pregătirea nece
sară. Suntem polispe- 
cializați dar nu știm 
să facem, concret, mai 
nimic.
Cristina MAnescu,
Deva

Sistemul educațional 
din România pune 

foarte mult accentul 
pe partea teoretică. 
Absolvenții de facul
tate sunt singurii 
care au șanse să-și 
găsească un loc de 
muncă, deși nu 
sunt pregătiți 
pentru ceea ce vor 
lucra.
Elena Sevastian, 
Deva

Nu știu foarte bine 
care este situația 

învățământului româ
nesc la ora actuală, 
dar nu cred că s-a 
schimbat foarte mult. 
Accentul este pus 
pe pregătirea teoretică 
și prea puțin îi 
învață pe copii, 
concret, o anumită 
meserie.
Georgeta ClUCURlță, : 
Arad

Acum sunt impor
tante doar anumii 

materii, în funcție de 
profilul liceului. 
Degeaba îi va pregăti 
pentru o anumită 
meserie pentru că 
nu vor avea unde să 
se angajeze. Va fi 
destul de greu 
pentru generația 
tânără!
Dorina Demea, t 
Deva

aesconera
s-a deschis magazinul tău 

Orange

Piața Victoriei nr. 8

La magazinul Orange 
cumperi produsele noastre, 

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

și ai service pentru telefonul tău.

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

orange

mailto:tibtriu.stroia@informmedia.ro
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• Corectitudine. Conducerea FC Dinamo a 
solicitat Comisiei de Disciplină a FRF să ia 
măsurile regulamentare pentru probarea afir
mațiilor făcute de Gigi Becali, Dinu Gheo- 
rghe și Răzvan Lucescu privind corecti
tudinea unor partide din Divizia A de Fotbal. 
Cei menționați i-au acuzat pe dinamoviști de 
aranjamentele unor partide. (V.N.)

• Preparatori profesioniști. Primul curs de 
preparatori fizici profesioniști din România va 
fi organizat de Școala Federală de antrenori 
din cadrul Federației Române de Fotbal, 
înscrierile au fost programate în perioada 1 
iunie - 1 iulie a.c., iar taxa este de 400 de 
euro. (V.N.)

învinse... de condiția fizică
Galați (V.N.) - U. Remin s-a consolat cu 

locul din coada clasamentului pe care îl 
ocupă, din moment ce a pierdut și ieri la 

Galați cu 31 la 23 în 
fața echipei antrenate 
de Cornel Bădulescu, 
fostul antrenor al “Vi
perelor galbene”.

Antrenorul loan 
Mătăsaru ne-a decla
rat că echipa a căzut 
în repriza a doua pen
tru că nu e suficient 
de bine pregătită din 
punct de vedere fizic. 
„Am pierdut în acest 
final de campionat

partide importante din această cauză. Pur și 
simplu nu mai avem suflu în partea a doua 
a jocului. Așa s-a întâmplat și astăzi (ieri 
n.r.) când de la 12 - 11 la pauză, am ajuns 
la final să pierdem la opt goluri”.

Dacă duminică devencele nu câștigă meci
ul cu HCF Piatra Neamț de la Deva, Remin 
va retrograda, fără șansa de a disputa bara
jul pentru a rămâne în Liga Națională.

Cornel Bădulescu
(Foto: Traian Mânu)

■'î J J Î’ H J J i'i'

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 25-a, miercuri, 25 mai, 
□ra 17.00: HCF Piatra Neamț - Silcotub 19-44; Oțelul Galați
- U. Remin 31-23; Astral Poșta Câlnău - Rapid CFR București 
27-29; Tomis Constanță - Oltchim Rm. Vâlcea 21-14 Cetate
- Selmont Baia Mare 28-22; Rulmentul Brașov - U. Jolidon 
Cluj 29-28; HCM Roman - U. Timișoara 26-19.
Clasamentul

Etapa a 26-a, duminică, 29 mai: Universitatea Timișoara 
- Rulmentul Brașov; Univ. Jolidon Cluj - Cetate Deva; HG 
Selmont Baia Mare - Tomis Constanța; Oltchim Rm. Vâl
cea - Astral Poșta Câlnău; Rapid CER - Oțelul Galați; U. 
Remin - HCF Piatra Neamț; Silcotub Zalău - HCM Roman.

1. Silcotub Zalău 25 21 1 3 799- 609 43
2. Rapid CFR București 25 19 3 3‘T 792- 677 41
3. Oltchim Rm Vâlcea 25 17 5 3 701- 612 39
4. Rulmentul Brașov 25 16 3 699- 588 35
5. Tomis Constanța 25 17 1 7 702- 622 35
6. Astral Poșta Câlnău 25 13 2 10 727- 709 28
7. Oțelul Galați 25 10 4 10 592- 585 24
8. Setate Deva 25 9 3 313: 603- 625 21
8. HCM Roman 25 9 1 15 615- 641 19
10. Selmont Baia Mare 25 ■te 3 14 651- 710 19
11. U Jolidon Clui 25 7 2 16 636- 687 16
12. HCF Piatra Neamț 25 6 3 16 641- 705 15
13. U. Remin Deva 25 6 2 17 617- 699 14
14. Univ. Timișoara 25 0 1 25 557- 863 1

27 de medalii la 
Europene

Deva (C.M.) - Karatiștii 
deveni componenți ai lotului 
României și-au demonstrat 
încă o dată valoarea. Cei 14 
sportivi ai clubului Ryu Do 
Deva participant! la Campi
onatele Europene de karate 
tradițional, desfășurate la 
finalul săptămânii, la Bel
grad, au realizat o perfor
mantă de excepție, cucerind 
nu mai puțin de 27 de 
medalii. Sportivii pregătiți de 
Teodor Telembici au câștigat 
17 titluri europene, cinci 
medalii de argint și cinci de 
bronz. Pe larg despre perfor
manta devenilor și a lotului 
României care a câștigat 90 la 
sută din medaliile puse în joc 
la concursul de la Belgrad, în 
Pagina Sport de mâine. Sportivii deveni, componenți ai lotului național de karate, medaliați la Campionatul European

Revanșă lipsită de strălucire
■ Cetate a învins și și- 
a atins obiectivul de a- 
și asigura locul opt, dar 
nu a convins prin joc.
ClPRIAN MARINUț 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Ca și în meciul din 
etapa anterioră de la Vâlcea 
și în partida de ieri de acasă 
cu Selmont, Cetate a realizat 
exact atât cât și-a propus. 
Dacă împotriva Oltchimului 
au reușit să puncteze la im
presia artistică, fără însă a 
lua puncte, contra Selmontu- 
lui, elevele lui Marcel Șerban 
au câștigat la diferența de 
scor de care aveau nevoie 
pentru locul opt, dar pe fon
dul unui joc modest.
Polițe achitate

Debutul partidei a fost mar
cat de clinciuri care au în
semnat achitarea unor polite 
cu care devencele erau da
toare după tratamentul ostil 
de care au avut parte în tur. 
Dincolo de aceste durități la 
care oaspetele au răspuns cu

aceeași monedă, Cartaș având 
urme de sânge pe gât în urma 
unei zgârieturi puternice, par
tida a fost de un nivel modest. 
Vioara întâi a fost totuși Ce
tate, care a controlat au
toritar ostilitățile, nici un mo
ment pe parcursul jocului ne- 
punându-se problema învin
gătoarei.
Obiectiv atins

în prima parte, Cetate n-a 
reușit să scrie niciodată pe 
tabelă o diferență de scor mai 
mare de cinci goluri, pentru 
că pe lângă ratări din situații 
clare și erori în apărare au 
încasat goluri și când aveau 
superioritate de două jucă
toare. Apoi, în primul sfert de 
oră de după pauză, devencele 
au permis echipei Selmont 
Baia Mare să se apropie de 
mai multe ori la doar două 
lungimi.

Diferența s-a făcut însă pe 
final, când gratie unei con
diții fizice superioare și a 
unui plus de inspirație Cetate 
a obținut cele șase goluri 
diferență care egalau scorul 
din tur.

„Prin victoria de azi ne-am 
atins obiectivul pentru acest 
campionat, asigurându-ne lo
cul opt. Chiar dacă am jucat 
mai modest din cauza oboselii 
am obținut scorul de care 
aveam nevoie”, afirma Mar
cel Șerban, antrenorul de- 
vencelor.

„Handbalul românesc e la 
pământ, iar noi antrenorii 
suntem niște papagali, pentru 
că jucătoarele nu ascultă 
indicațiile tactice și fac în 
teren numai ce vor. A fost un 
joc slab, între două echipe 
care au jucat haotic, fără ori
zont”, comenta antrenorul 
oaspetelor, Robert Gherhard. Carmen Cartaș (Foto: c. Marinuț)

Evolufia scorului: 3-1 (min. 5); 6-3 (min. 12); 10-6 (min. 20); 13-8 (min. 
29); 13-9 (min. 30); 14-12 (min. 35); 16-14 (min. 39); 19-14 (min. 42); 19- 
17 (min. 44); 23-17 (mira 52); 25-19 (55); 28-22 (60).____________________
Mta £awa Poenaru - 11 Intervenții; bianS^URșe, 'lulia' Eiobbtariu - por
tari; Garmen Cartaș - 9 (3 din 7 m); Alina Șovar - 5 (4 din 7 m), Denisa 
Filip - 5; Simona Maior Rașca - 5; Adina Mitrea - 2; Marinela Gyorffy - 1; 
Mădâlina Nica - 1. Antrenor - Marcel Șerban.
Selmont: Claudia Cetățeanu - 11 intervenții; Adina Stoiciu - portari; lldico 
Kengyel-5; Jenica Pop-5; Ramona Romohaci-5; Melinda Geiger—3; Maria 
Pop-2; Laura Crăci un-1; Olimpia Moldovan-1. Antrenor-Robert Gherhard.

Concurs de atletism la liceeni
■ Stadionul Cetate din 
Deva găzduiește, azi, e- 
tapa județeană a Cam
pionatului Național.

Deva (C.M.) - Câștigătorii 
etapelor municipale ale Cam
pionatului National al liceelor 
la atletism vor participa, azi, 
la Stadionul „Cetate” din 
Deva la faza județeană a aces
tei întreceri. Concursul se va 
desfășura la șase probe cla
sice ale atletismului, respec
tiv alergare pe 100, 800 și 1000 
metri, săritura în lungime, 
săritura în înălțime și arun
carea greutății, la masculin și 
feminin. Liceele devene vor fi 
reprezentate de primii trei

clasați la etapa municipală, 
iar liceele din Petroșani, 
Hunedoara, Brad, Călan, 
Hațeg și Lupeni vor alinia la 
start ocupantii primelor două 
locuri de la fiecare probă. Cei

mai mulți atleti deveni 
reprezintă Colegiul Tehnic 
Transilvania, dar sunt și 
sportivi de la Gr. Șc. Horea, 
CT Traian și CN „Sabin 
Drăgoi”.

Cei mai buni atleți ai liceelor hunedorene se întrec azi lă Deva

Surprize în C.R.
Deva (C.M.) - Sfertu

rile de finală ale Cupei 
României, disputate ieri, 
au fost foarte animate, 
dovadă fiind eliminarea 
ocupantelor locurilor unu 
și trei din Divizia D. Min. 
Uricani (locul 1), promo
vată deja în Divizia C, a 
cedat 1-3, în deplasare, 
contra Minerului Aninoa- 
sa. Retezatul Hațeg (locul 
3) a fost învinsă cu 5-3 la 
Geoagiu de ultima cla
sată. CFR Marmosim II, a 
învins cu 2-1 Ponorul 
Vata, iar CFR Marmosim 
I s-a impus cu 5-3 Ia Te- 
liuc contra Minerului.

45% Reducere Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber! 
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

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

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

Abonamente
1 lună
3 luni
fi hmi

59.000 lei ( 5,9 Iei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
Q1Q iWl lai /QT Q lai nroi/-»Ur ob O fMC l«i ZA an

Strada

Nr.

Localitatea

Telefon (ontional)

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

O

< CUVÂNTUL
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• Adversari. Perechea Victor Hănescu/Jan 
Hernych (România/Cehia) va întâlni cuplul 
argentinian Lucas Arnold/Martin Garcia în 
runda inaugurală a probei de dublu de la 
Roland Garros, al doilea turneul de Grand 
Slam al anului, a anunțat site-ul oficial al 
competiției.(D.N.)

Face orice pentru Sporting

Real nu învestește în China
Madrid (MF) - Clubul Real Madrid a dez

mințit informațiile din presa chineză, con
form cărora a preluat 49% din acțiunile gru
pării Beijing Guoan, la care evoluează și ro
mânul Dan Alexa, informează AFP.

într-un comunicat dat publicității pe si
te-ul oficial, Real Madrid a dezmințit infor
mațiile, susținând că nu a preluat acțiuni 
la nici un club, indiferent de numele său. 
Presa chineză de marți susținea că Real Ma
drid a cumpărat 49% din clubul Beijing 
Guoan, după ce dezvăluise în martie că „ga
lacticii” și-au manifestat intenția de a a- 
chiziționa între 30 și 40% din acțiunile clu
bului chinez, pentru 3,6 milioane de dolari, 
în comunicat, Real Madrid anunță în 
schimb că poartă negocieri cu o firmă chi
neză, Citic, „pentru dezvoltarea mărcii Real 
Madrid în China”. Clubul iberic va juca în 
iulie, un meci amical cu Beijing Guoan, în 
cadrul unui turneu de cinci zile în China.

ft Marius Niculae do
rește să rămână la Lisa
bona, fiind dispus să i 
se reducă salariul.

Lisabona (MF) - „Nu știu ce 
va fi în viitor. Mai am un 
meci amical, apoi voi merge 
la selecționata României și 
după aceea vom vedea. Știu 
că Sporting nu are o putere 
financiară foarte bună și tre
buie să discutăm pe această 
temă. Le-am spus celor de 
Sporting cu cât sunt dispus să 
accept reducerea salariului, 
iar acum depinde de ei. Do
rința mea este să continuu a- 
ici, să câștig mai multe tro
fee. încă nu mi-am demons
trat valoarea adevărată din 
cauza accidentărilor”, a spus 
Niculae.

Cotidianul O Jogo notează 
că Marius Niculae nu a uitat 
spijinul primit de-a lungul 
celor trei sezoane la Sporting

în semn de
omagiu

Lisabona (MF) - Jucă
torii și conducerea teh
nică a echipei Benfica 
Lisabona vor duce tro
feul oferit campioanei 
Portugaliei la mormân
tul fostului fotbalist Mi
klos Feher, decedat în 
ianuarie 2004 în timpul 
unui meci, informează 
A Boia. Astfel, delegația 
echipei portugheze, con
dusă de președintele clu
bului Luis Filipe Vieira, 
va pleca, luni, în Unga
ria, urmând să revină în 
Portugalia în decursul 
aceleași zile.

„Ne vom îndeplini 
promisiunea făcută lui 
Miki de a-i duce un tro
feu”, a declarat Vieira. 
Benfica Lisabona va fa
ce deplasarea în Unga
ria a doua zi după finala 
Cupei Portugaliei, unde 
întâlnește formația Vito
ria Setubal. Miklos Fe
her (foto) a decedat la 
vârsta de 24 de ani, în 
urma unui atac cardiac
suferit în timpul
meciului dintre
Benfica 
și Vitoria 
Guima
raes, din 
campiona
tul Portu
galiei.

Fernando Torres

Barca îl
vrea pe 
Torres
Barcelona (MF) - 
Fotbaliștii echipei FG 
Barcelona, Juan Ro
man Riquelme și Ja
vier Saviola, ar putea 
fi oferiți la schimb 
pentru achiziționarea 
jucătorului formației 
Atletico Madrid, Fer
nando Torres, infor
mează AFP. Potrivit 
publicației citate, FC 
Barcelona, noua 
campioană a Spaniei, 
i-ar fi propus grupării 
Atletico Madrid pe 
jucătorii Riquelme și 
Saviola, în prezent 
împrumutați la Villar
real, respectiv AS 
Monaco. Impresarul 
lui Saviola, Diego Ca
brera, a declarat, 
pentru AFP, că îm
prumutul lui Javier la 
Monaco se încheie 
pe 15 iunie, iar apoi 
el va reveni la 
Barcelona.

Echipa San Antonio Spurs a învins 
marți noaptea, în deplasare, cu scorul de 
111 - 108, formația Phoenix Suns, in meciul 
doi al finalei Conferinței de Vest a NBA. 
Tim Duncan (c) a marcat 30 de puncte.(D.N.)

Adio, Celtic!
Glasgow (MF) ■ Antre

norul Martin O'Neill își 
va anunța demisia de la 
Celtic Glasgow, după ce 
echipa scoțiană a ratat, 
în ultima etapă, câștiga
rea titlului de campioa
nă, a anunțat cotidianul 
Corriere della Sera. Alb- 
verzii au condus la Mo
therwell cu 1 - 0, dar au 
primit două goluri pe fi
nal. Sursa citată a preci
zat că O'Neill, care a pre
gătit Celtic în ultimele 
cinci sezoane, dorește să 
petreacă mai mult timp cu 
soția sa, Geraldine, care 
este bolnavă. Candidat 
pentru postul lăsat liber 
este Gordon Strachan.

Eto'o, amendat pentru insulte
■ Camerunezul a adre
sat cuvinte necuviin- 1 
cioase la adresa clubu
lui Real Madrid.

Barcelona (MF) - Federația 
Spaniolă de Fotbal (RFEF) l-a 
amendat, marți, cu suma de 
12.000 de euro, pe atacantul 
echipei FC Barcelona, Samuel 
Eto'o, pentru insultele la adre
sa clubului Real Madrid, în 
timpul manifestărilor prilejui
te de câștigarea celui de-al 17- 
lea titlu de către gruparea ca
talană. Eto'o are la dispoziție 
zece zile pentru a face apel la 
decizia Comitetului de Com
petiții al RFEF. Pe stadionul

Niculae (s) este apreciat de suporteri. (Foto: EPA)

atunci când românul a avut 
de suferit din cauza acciden
tărilor. „Am propuneri de 
mai mult timp, dar Sporting 
este pe primul loc. Nu am 
semnat cu altă echipă din 
cauza suporterilor și pentru 
că Sporting mi-a oferit un 
sprijin foarte mare. Așadar, 
nu am semnat cu alt club și 
vreau să dau cât mai multe

Mutu, titular cu Cagliari?
■ Antrenorul Fabio Ca
pello s-a declarat mul
țumit de felul cum s-a 
pregătit românul.

Torino (MF) - Atacantul A- 
drian Mutu, a cărui suspen
dare pentru dopaj a luat sfâr
șit marți, ar putea fi titular 
în partida pe care echipa sa, 
Juventus Torino, o va dispu
ta, duminică, pe teren pro
priu, cu formația Cagliari, în 
ultima etapă a campionatului 
Italiei. Antrenorul torinezilor, 
Fabio Capello, intenționează 
să-l folosească pe Mutu titu
lar, într-un trident ofensiv cu 
Alessandro Del Piero și David 
Trezeguet sau Zlatan Ibrahi-

Camp Nou, în fața a 100.000 
de persoane, atacantul came- 
runez a pronunțat, de șase 
ori, la microfon: „Madrid ne
norocit, salută campioana!”. 
Samuel Eto'o și-a cerut apoi 
scuze „suporterilor, grupării 
Real Madrid și tuturor celor 
pe care i-ar fi putut jigni”, iar 
Real Madrid a anunțat că ac
ceptă scuzele.

Comitetul de competiții a 
anunțat că a ținut cont „de 
explicațiile numeroase și de 
petițiile primite în favoarea 
lui Eto'o, dar și de faptul că 
fotbalistul și-a exprimat re
gretele sincere în zilele care 
au urmat incidentului”. 

pentru Sporting. Cine are 
ochi să vadă... să vadă. Am o 
datorie morală, care contează 
foarte mult pentru mine, in
dependent de bani”, a spus 
Marius Niculae.

Românul a discutat și des
pre finalul sezonului, când 
Sporting a pierdut toate com
petițiile în care era angrena
tă. „Din nefericire am termi

movici. în ultimul meci de 
pregătire, contra echipei de a- 
matori Chisola, internaționa
lul român a marcat două go
luri și a dat o pasă decisivă. 
Capello a declarat că Mutu 
merită să evolueze în partida 
cu Cagliari.
Poate va juca la Roma

„Mutu s-a antrenat bine și 
merită să joace. Cu siguranță 
va fi în teren la meciul cu Ca
gliari”, a spus Capello. în a- 
cest fel, românul va putea 
participa, după meciul cu Ca
gliari, la sărbătorirea celui 
de-al 28-lea titlu de campioană 
pentru Juventus. Pentru sezo
nul viitor, Mutu ar putea fi 
cedat la formația AS Roma în 

Pe lângă fotbal, Eto'o știe să și înjure.

nat așa cum am început: rău. 
Cred că pentru Sporting a fost 
un an foarte bun în Cupa 
UEFA, pentru că nu este ușor 
să ajungi în finală. în campio
nat, am ajuns în vârf, dar nu 
am câștigat. Sezonul pentru 
noi s-a decis într-o săptămâ
nă, cu înfrângerile în fața for
mațiilor Benfica și ȚSKA 
Moscova”, a completat jucă
torul Marius Niculae.
Reducere

„Lui Niculae i-a fost oferită 
o reducere a salariului cu 75%, 
dar el este de acord să pri
mească jumătate din salariul 
actual. Niculae a motivat acest 
lucru prin faptul că nu s-a 
recuperat în urma accidentă
rilor suferite și prin faptul că 
în timpul convalescenței cei de 
la Sporting nu au fost nevoiți 
să recurgă la cheltuieli supli
mentare pentru el, deoarece 
acestea erau suportate de asig
urare”, notează O Jogo.

t

VictOr Hănes- 
cu a reușit o cal
ificare surprinză
toare în turul IU 
al Internaționale
lor Franței, de Ia 
baza Roland Gar 
ros. Românul l-a 
învins în turul 
secund pe favori
tul 31, argentini
anul Juan Igna
cio Cheia, sfert- 
fflnalist la ediția 
precedentă. Hă 
nescu a reușit 41 
de mingi câștigă
toare și a avut 
un procentaj bun 
la reușitele din 
primul serviciu. 
Scorul final a 
fost de 7 - 5, 6 - 
1, 3 - 6, 7 - 
5.(D.N.) (Foto: EPA)

A

schimbul atacantului Antonio 
Cassano, dar cotidianul Cor
riere Canadese a anunțat că 
dacă echipa FC Parma va ră
mâne în Serie A, românul ar 
putea fi folosit ca monedă de 
schimb în transferul lui Al
berto Gilardino. Mutu a mai 
evoluat la Parma în sezonul 
2002-2003, când a reușit să îns
crie 22 de goluri în 36 de me
ciuri, formând unul dintre 
cele mai eficiente cupluri de 
atac cu brazilianul Adriano, 
în prezent la Internazionale 
Milano. Adrian Mutu a fost 
depistat pozitiv în lima octom
brie a anului 2004 și a fost sus
pendat șapte luni și amendat 
cu 30.000 de lire sterline de 
Federația Engleză de Fotbal.
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră cămin, suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)

• cameră cărnii, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara'

Vând garsoniere (19)
• zona L Maniu, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet Preț 650 mii. lei, negociabil. Relații latei. 
219470. (Ag. Imob. Multiprima)
• zona Dada, 25 mp, ocupabilă imediat Preț 480 
mii. lei, negociabil. Relații la tel. 219470. (Ag. 
Imob. Multiprima)
• dec, zona Mărăștiul Nou, gresie, faianță, 
balcon închis, preț 670 mii. lei. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
• garsonieră, zona Gojdu, etaj bun, dec., par
chet gresie, faianță, apometre, preț 19.000 euro. 
Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• bd. DecebaL et. intermediar, repartitoare, 
apometre, gaz contorizat, balcon. Preț 850 mii. 
lei. Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 1, dec, contorizări, balcon închis, 
gresie+faianță Preț 20000 euro. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• AL CrisuU, etaj 3, contorizări, balcon. 450 mii. 
lei. Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• confort L dec., bucătărie, baie, balcon închis, 
bd. Decebal, ocupabilă imediat Tel. 0741/154401. 
(Garant Consulting).
• confort 1, dec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj 7/9, ocupabilă imediat, bd. 
Decebal. Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant 
Consulting).
• DecebaLetaj intermediar, contorizări, balcon 
închis. Preț negociabil. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)

• semidec, balcon, apometre, etaj intermediar, 
Gojdu, preț 700 mii. lei, negociabil. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• dec, parchet laminat gresie, faianță 
contorizări, termopan, balcon, ușă lemn masiv, 
etaj intermediar, Dorobanți, preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)
• dec, parchet, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, etaj intermediar, Gojdu. Preț 20000 
euro, negociabil. Tel. 0743/549654. (Garant 
Consulting)
• zona Gojdu, et 1, modificată 40 mp, contori
zări apă gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță tavan fals, spoturi, parchet, mochetă bine 
întreținută Preț 800 milioane lei. Tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

»• zona22 Decembrie,et. intermediar,dec.,st 47 
* mp, balcon mare, termopan, bucătărie mobilată 

contorizări totale, parchet gresie, faianță preț 
900 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Zarandulu, etaj 1, semidec., balcon 
închis, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
530 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, dec., st 56 mp, în plus o 
camerala mansardă (pe nivel), cu posibilitatea 
de mansardare (în pod), centrală termică 
parchet gresie, faianță preț l.lmiliarde lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat preț 650 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

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

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

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

• zona MăiăștL vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

• zonă bună dec., amenajată frumos, liberă 
preț 695 mii., negociabil, 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)

• b-dul 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)
• zona Eminescu, dec., etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată gresie, faianță,1 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• dea gresie, faianță zona Dacia, preț 450 mii., 
neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)

• neamenajată zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)
• decomandată suprafață foarte mare, gresie, 
faianță geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014. (Casa Grande)
• 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, ocupabilă 
imediat, preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).
• zona Progresul, et. 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă ime
diat. Preț negociabil. Tel. 211587, 0723/660160. 
(Ag. Evrika)
• dea, superb amenajată gresie, faianță 
contorizări, balcon închis, mobilată modern, 
utilată cu tv color, combină frigorifică mașină 
de spălat automată Aleea Saturn. Preț 720 mii. 
ROL/ 72.000 RON, negociabil. Tel. 0724-169303, 
0743-103622. (Casa Betania)

• etaj 3, contorizări, balcon, bine întreținută 
Aleea Crișului. Preț 465 mii. ROL/ 46500 RON. Tel. 
0741-084668,0720-370753. (Casa Betania)
• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta, în bloc cu 4 etaje, Decebal. 
Preț 780 mii. ROL/ 78.000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)

• 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 ocupabilă 
imediat, zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și 
iianță noi, lavabil, parchet balcon, preț 450 ml 

lei, neg. Telefoane 22854 0745«353i. (Ag. 
Imob. Ella)

• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488 
(TinaTerra 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. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convertor 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Flacăra, et 9, convertor + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• dea, parchet, CT, balcon închis, zona Micro 5, 
Hunedoara, preț 360 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zona Centrul Civic, ideală pentru privatizare, 
ultracentral, preț 28000 euro, negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

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

Vând ap. 2 camere (03)
• zona împăratul Traian, balcon, contorizări, 
gresie, faianță preț 880 mii. lei, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• urgent dec, zona Bălcescu, contorizări, et 2, 
balcon, gresie, faianță preț 980 mii. lei, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• semidecomandate, parchet contorizări, 
gresie, faianță zona Ulpia, preț 880 mii. lei, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona bd. I. Maniu, decomandate, balcon 
închis, et. intermediar, parchet 55 mp, 
contorizări, preț 1,1 mid. lei, preț negociabil, tel. 
0726/710093. (Prima-lnvest)
• contorizări, balcon închis, et 1, zonă liniștită 
ocupabil imediat, preț 700 mii. lei, tel. 
0722/055313. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, circuit balcon închis, CT, 
gresie, faianță et. 2,60 mp, preț 1 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• semidea, contorizări, balcon închis, et 4, zona 
Gojdu, parchet preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-Invest)
• zona Bălcescu, et intermediar, 54 mp, centrală 
termică preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, semidecomandate, balcon 
închis, centrală termică gresie, faianță parchet 
Preț 830 mii. lei, negociabil. Tel. 219470. (Ag. 
Imob. Multiprima)
• zonă centrală, semidecomandate, gresie, 
faianță parchet contorizări totale, bloc 
acoperit Preț 890 mii. lei, negociabil. Tel. 219470. 
(Ag. Imob. Multiprima)
• zona Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat, et 4, starebună preț 800mii. tel, nego
ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)

• b-dui H. Bălcescu, dea, 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență 820 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)

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

• bL R, str. Caragiale, dec, et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zona Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală Împăratul Traian, parchet 
modificat contorizări, preț900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208 0721/744514. (Rocan 3000).

• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat, preț 28000 
euro, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

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

• zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț negociabil. Tel. 
235208 0724/620358 (Rocan 3000)

• zona Dorobanț, etaj 3, decomandate, 
contorizări, bucătărie mărită gresie, faianță 
Preț 27500 euro. Tel. 224264,0788/361782. (Garant 
Consulting)
• zona IXaculuL etaj 3, fără îmbunătățiri, 
contorizări, balcon. Preț 1,1 mid. lei. Tel. 224264, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Gojdu, decomandate, 2 balcoane, contorizări, 
etaj 1, parchet Preț 1,2 mid. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• Diacului, decomandate, et. 2, balcon, 
contorizări, parchet. Preț 1,15 mid. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• bd. Bălcescu, etaj intermediar, semidecoman
date, contorizări, balcon. Preț 830 mii. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• semidecomandate, In zona Al. Armatei, et.3, 
complet mobilat contorizări, ocupabil imediat 
preț 750 mii. Tel. 0745/411449. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• semidecomandate, etaj 2, bdul N. Bălcescu, 
foarte bine întreținut 830 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

• to Dadă ST 50 mp, podele laminate, gresie, fa
ianță, balcon mare (2x6), centrală termică aer 
condiționat living, ușă nouă Preț 950 mii. lei, 
neg. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• semidecomandate, Dadă etaj bun, parchet 
gresie, faianță lavabil, contorizări, preț 620 mii. 
lei. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• semidecomandate, zona Bejan, podele lami
nate, gresie, faianță convertor, apometre, preț 
550 mii. lei. Tel. 0745/786578. (Agenția Imobiliara 
Nr.l Deva)
• etaj intermediar, circuit gresie, faianță 
parchet balcon, scară cu interfon, zona Lido. 
Preț 950 mii. ROL/ 95.000 RON, negociabil. Tef. 
0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)

• etajă decomandate, centrală termică proprie, 
parchet, gresie, faianță instalații noi, bine 
întreținut. Minerului. Preț 760 mii. ROL/ 76.000 
RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• etaj 1, gresie, faianță parchet laminat, 
contorizări, modificări interioare, zona Mărăști. 
Preț 640 mii. ROL/ 64.000 RON. Tel. 0742-005228 
0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mii. ROL/ 90.000 RON, negociabil. Tel. 0724- 
169303,0743-103622. (Casa Betania)
• etaj 1, parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 mii. ROL/ 90.000 RON. Tel. 0741- 

084668 0724-169303. (Casa Betania)
• decomandate, contorizări, balcon, etaj inter
mediar, strada Bejan. Preț 480 mii. ROL/ 48.000 
RON. Tel. 0742-005228, 0720-387896. (Casa 
Betania)
• etaj 1, decomandate, balcon închis, 
contorizări, parchet, Gojdu. Preț 800 mii. ROL/ 
80.000 RON. Tel. 0741-120722,0724-169303. (Casa 
Betania)
• etaj 2, parchet, contorizări, balcon, bine 
întreținut Aleea Armatei. Preț 710 mii. ROL Tel. 
0742-005228 0720-370753. (Casa Betania)

• decomandate, balcon închis, contorizări, 
repartitoare, Liliacului. Preț 1 mid. ROL/100.000 
RON. Tel. 0724-169303, 0741-084668 (Casa 
Betania)
• arcuit etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut 
balcon, Bălcescu. Preț 900 mii. ROL/ 90.000 RON. 
Tel. 0741-084668 0720-370753. (Casa Betania)
• zona Eminescu (lângă AND et. 3, semideco
mandate, balcon închis, apometre, gaz conto
rizat, un apartament pe care îl poți amenaja și 
modifica așa cum dorești tu, tel. 0745/302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Mforo 15, et. intermediar, decomandate, 
balcon închis, centrală termică parchet nou, 
gresie, faianță rigips, spoturi, ușă metalică 
centrală termică preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0723/251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona 22 Decembrie, etaj 2, decomandate, st 56 
mp, centrală termică aer condiționat, termopân, 
parchet, gresie, faianță uși interioare și ușă 
exterioară noi, se dă și mobilat și utilat preț 1,6 
miliarde lei, negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona DecebaL etaj intermediar, decomandate, 
st 60 mp, contorizări, parchet gresie, faianță 
rigips, spoturi, cu modicări la camera mică și 
bucătărie, renovat recent, preț 1,5 miliarde lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808 0723/251498 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, parter înalt, circuit contorizări 
totale, parchet balcon închis, preț 800 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, contorizări, 
termopan, parchet, gresie, faianță rigips, 
spoturi, balcon închis, living mare, bucătărie 
mobilată frumos modificat și aranjat, preț 13 
miliarde lei, negociabil, tel. 0745/302200,0723/ 
251498 (Fiesta Nora)
• zona 1 Decembrie, etaj 2, semidecomandate, 
st 50 mp, contorizări, parchet faianță balcon 
închis, bine întreținut, preț 1,1 miliarde, nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0723/251498, 232808 
(Fiesta Nora)
• zona tficro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

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

• parchet, balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938 0721-268668. 
(Ag. Imob. Ella)
• semidecomandate, zona Dacia, contorizări. 
parchet, ocupabil imediat preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodern, 
parțial mobilat, merită văzut 1,250 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

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

• In Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)

• zona DorobanțL et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare modeme, 
termopane, gresie, faianță eta, se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Straiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• 2 ap. cu 2 camere; poziție centrală suprafață 
mare, preț negociabil, 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, 
parchet repartitoare, preț830 mii. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)

• zona Scărișoara, semidecomandate, 
contorizări, 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)
• dea et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)

• semidecomandate, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandata 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)
• decomandata Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, zona Micro 5, preț 170 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0722/973569. (Profil Expert 
Hunedoara)

' • semidecomandate, cu îmbunătățiri, zona 
cantină preț 750 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130438. (Profil Expert Hunedoara)
• zona Micro 5, multiple îmbunătățiri, preț 400 
mii. lei, negociabil. (Profil Expert Hunedoara)
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• ideal pentru firmă, zona Micro 5, preț 950 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0741/130438. (Profil Expert 
Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Tema 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, centrali mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798,0742/872106. 
0742/902488 (TinaTerra Mia Hunedoara)
• zona Bucegi, etaj 2, centrali 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucegi, fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Teatru, decomandate, centrali 800 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Mkro 5/1, et 1, centrală amenajat 720 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zona Artima, et. 3, ușă nouă 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)
• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• decomandate, contorizări, central, plata pe 
loc, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zonă bună plata imediat tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• în zonele: Progresul, împăratul Traian, Gojdu, 
Dacia, Bălcescu, Minerului, tel. 232808, 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• urgent rona împăratul Traian, Gojdu, et 1,2.
Ofer plata pe loc. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent dec, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tel. 0726/826624. (T empons)
• decomandate, centrală termică etaj interme
diar, zona Dorobanți, preț 15mid. lei, negociabil. 
Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)
• midecomandate, parchet laminat, geamuri 
termopan, gresie, faianță etaj intermediar, 
Scărișoara, preț 850 mii, negociabil, contorizări. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă pod, faianță și gresie, 
contorizări, I. Corvin, preț 1,1 mid. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• omandal neamenșjat contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona kifiu Maniu - Decebal, decomandate, et 
intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică tel. 0723/251498,232809. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, mochetă gresie, faianță se dă și 
mobilat, preț 1,6 miliarde lei, negociabil, tel. 
0723/251498,232808,0745/302200.  (Fiesta Nora)

• zona Progresul, etaj 2, decomandate, balcon 
închis, centrală termică parchet stejar, gresie, 
faianță bucătărie modificată cu living foarte 

mare, ușă metalică nouă recent renovat, preț 
1,5 miliarde lei, negociabil, tel. 0723/ 251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, contorizări, 
balcon închis, faianță 2 băi, 2 balcoane preț 
foare bun 1.200 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

• urgent, zona Bălcescu, dec., parchet 
contorizări, gresie, faianță, ocupabil imediat 
bloc de cărămidă preț 35.000 euro, negociabil, 
tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent, nid iate, et. 2, centrală 
termică modificări interioare, mobilat, preț 800 
mii. lei, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• urgent transformat în 2 camere cu living, 
renovat, contorizări, et. 2, preț 720 mii. lei, tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• 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 l,4mld. lei, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000)
• decomandate, zona Progresul, et 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, 
contorizări, gresie+faianță st 80 mp, preț 1,5 
mid. lei. Tel. 211587, 0723/660160, 0745/253662. 
(Ag. Evrika)
• zonă ultracentrală, superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmp lări e 
interioară din stejar, gresie+faianță ocupabil 
imediat. Preț 1,45 mid. lei, neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika)
• zonă ent ă superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat, preț 36.000euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• semidecomandate, bloc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 650 mii. lei.
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zonă centrală modificat, 
contorizări, parchet gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tel. 
228540,0722-566938,0721-268668.  (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet balcon, preț 13 mid. 
lei. Tel. 228540.0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, neamenajat etaj intermediar, 
zona Progresul. Tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• semidecomandate, falanță+gresie, termopan, 
contorizări, zona Patria Tel. 0741/154401,227542, 
seara (Garant Consulting)
• zona Dorobanți, CT, gresie, faianță parchet 2 
băi, posibilitate de privatizare. Tel. 224264, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• In circuit parchet contorizări, balcon închis, 
Gojdu. Preț 32000 euro, neg. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)

• semidecomandate, parchet gresie, faianță 
contorizări, instalații sanitare noi, et. 1, Al. 
Moților. Preț 650 mii. Ier. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală semidecomandate, balcon 
închis, faianță parchet centrală termică 1,350 
mid. lei, neg. Tel. 219470. (Ag. Imob. Multiprima)
• zonă centrală et. 3, contorizări, 
gresie+faianță centrală termică balcon. Preț 
40000 euro. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 
6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Dada, semidecomandate, 
gresie+faianță contorizări, bloc de cărămidă 
Preț 850 mii. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• apartament in 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, tei. 
235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 0743-103622, 
0724-169303, (Casa Betania)
• etaj intermediar, decomandate, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări, repartitoare, 
Bălcescu. Preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet, bloc acoperit, ultracentral, Decebal. 
Preț 1,250 mid. ROL/ 125.000 RON. Tel. 0742- 
005228,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)

• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488.  (Tina 
Terra Mia Hunedoara)

• Transilvaniei, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mihai Viteazul, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată, preț 35.000 euro, neg. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală preț 525 mii. Tel. 
710129,0740/146780, (Stil Imobiliare Hunedoara)
• bduL Traian, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Micro 7, cu îmbunătățiri, preț 350 mii. lei. 
Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zona OM (Eliberării), preț 550 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hune
doara)

• etaj intermediar, zona Teilor, Deva, preț 850 
mii. lei, negociabil. Tel. 0722/973569. (Profil 
Expert Hunedoara)
• semidecomandate, etaj intermediar, multiple 
îmbunătățiri, CT, termopan, zonă centrală preț 
un miliard lei, negociabil. Tel. 0741/130438. (Profil 

Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• in Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• in zonele: Gojdu, Decebal, Eminescu, Mărăștiul 
Nou, Dacia, Cuza Vodă Bălcescu, tel. 232080, 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, zona 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 Decebal, etaj intermediar, decomandate,
2 băi, 3 balcoane, vedere în 2 părți, centrală 
termică parchet laminat, gresie, faianță ușă 
metalică foarte bine întreținut, preț 1,6 miliarde 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et. 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie faianță bucătărie modificată vedere în 2 
părți, zonă liniștită preț 57.000 euro negociabil. 
Telefoane 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

• zonă centrală, garaj, gresie, faianță parchet 2 
balcoane -1 închis, centrală termică boxă bloc 
acoperit cu țiglă Preț 2,150 mid. lei, negociabil. 
Tel. 219470. (Ag. Imob. Multiprima)

• zona Lfflacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1.5 mid. lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală, I. Creangă superamenajat la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• decomandate, modificat etaj intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Lido, dec., 100 mp, vedere în 3 părți, 2 bă,
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• decomandate, contorizări, gresie, faianță 
renovat modern, 2 băi, 2 balcoane, preț 50.000 
euro heg., telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)

■ zona bduL Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet, ocupabil imediat preț 1,6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• decomandate, 2 băi, neamenajat, etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235589,0723/419974. (Casa Grande)

• etaj 3, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
termopan, parchet superb, cabină de duș, 
complet mobilat și utilat modern, uși interioare 
din mahon, pereți izolați, gresie, faianță aparate 
de forță incluse in preț, ion Creangă Preț 58.000 
euro, negociabil. Tel. 0724-169303,0743-103622. 
(Casa Betania)

• 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 Liliacului, et. 3, decomandate, 
gresie+faianță modificări interioare. Preț 1,5 
mid. negociabil. Informații; Deva, Al. Romanilor, 
bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

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

Vând ap. 5 camere (09)
• 220 mp, 2 băi, garaj, gresie, faianță, centrală 
termică Preț50.000 euro, negociabil. Tel. 219470. 
(Ag. Imob. Multiprima)

Vând case, vile (13)
• oferim spre vânzare case în Deva si împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Horia, 2 corpuri, 6 camere, 2 băi. 2 
bucătării, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz, 
anexe din cărămidă garaj, S1150 mp, fs 18 m. 
81 mid. lei, neg. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona Pietroasa, construcție nouă 2004, P+M, 4 
camere, 2 băi, st 600 mp, sc 400 mp. Preț 118000 
euro, neg. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
• zona Călugăreni, 3 camere, bucătărie, hol 
central, 4 focuri gaz, grădină pomi, viță de vie st 
1800 mp. Preț 1,825 mid. lei. Tel. 0254-234401, 
0727756116. (Rubin’s Home)
• str. Aurel Vlaicu, 3 camere, bucătărie, baie, st 
1000 mp. Preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0727756116. (Rubin’S Home)
• zona Mătăsii, 3 camere, living, bucătărie, baie, 
CT, st 600 mp. Preț 78000 euro. Tel. 0254-234401, 
0740232043. (Rubin’S Home)
• zona A.VIaicu ■ transformator, 2 corpuri, 
D+P+E, 5 camere, bucătărie, baie, garaj, 2 
beciuri, încălzire termică canalizare, grădină 
pomi, viță de vie, st 1000 mp. Preț 120000 euro, 
negociabil. Tel 0254-234401,0727756116. (Rubin’s 
Home)
• Călugăreni, 3 camere, bucătărie, baie, st 1600 
mp. Preț 1,8 mid. lei. Tel. 0254234401,0727756116. 
(Rubin’s Home)
• Deva, Str. Crângului, ideal casă de vacanță 
teren st 1200 mp, fa 20 m, pomi fructiferi, viță de 
vie. Preț 25.000 euro, negociabil. Tel.0740232043. 
(Rubin’s Home)
• zona Zăvoi, 2 camere, centrală termică s.c. - 
90 mp, s.t. = 154 mp. Preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 219470. (Ag. Imob. Multiprima)
• zona Parângului, 4 camere, p+1, casă 
cărămidă construcție nouă etajul în curs de 
finisare, centrală termică acoperișde țiglă Preț 
3 mid. lei, negociabil. Tel. 219470. (Ag. Imob. 
Multiprima)

• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zona Ceangăi, renovată complet, 3 camere, 
bucătărie, baie, podele laminate, gresie, faianță 
lavabil, centrală termică garaj - 2 mașini, ST 400 
mp, preț 68.000 euro. negociabil. Tel. 0788/ 
497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• zona pare, bucătărie, baie, parchet gresie, 
faianță teren 1000 mp, preț 3 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Liceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• zonă centrală 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, preț 15 
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 mid. lei. Tel. 0722- 
566938 0745-653531, (Ag. Imob. Ella)
• P+ț Bring 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)
• In Deva, tip vilă zonă centrală P+1,5 camere, 
baie, bucătărie, garaj, încălzire centrală grădină 
400 mp, canalizare, anexe, preț 140.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Chizid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona central vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil, Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• trei camere, anexe,canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona CNzid, preț 2,7 mid. lei. Tel. 0722/973569. 
(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. 
211587,0745/253662. (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 Bat iz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă 
suprafață de 1200 mp, poziție centrală pomi 
fructiferi pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, 
viță ve vie. Preț 135 mid. lei, neg., sau schimb cu 
apartament plus diferență în Deva sau Hune
doara. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• Bretea Mireșană din cărămidă 2 camere, hol. 
cămară șopru, fântână cu pompă st-1600 mp. 
Preț 900 mii. lei. Tel. 224264,0788/361782. (Garant 
Consulting)
• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004, 2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)

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

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

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

• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția imobiliară Nr.l Deva)

• 2 case, zona Sarmizegetusa, una cu 2 camere, 
hol, beci, grădină 12 ari, preț 600 mii. 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 Bâreău, 1 cameră+bucătărie, din 
cărămidă 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)

• Prelungirea Vulcan, suprafață 600 mp, utilități, 
FS mare, preț 25 euro/mp, negociabil. Telefon 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• in exclusivitate parcele de teren intravilan. 
Prelungirea Vulcan, priveliște deosebită supra
fețe cuprinse între 400-1000 mp, FS 24,5 m, cu
rent, gaz etc., preț 20 euro/mp. Tel. 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

• In exclusivitate 4300 mp teren intravilan, 
Prelungirea Vulcan, FS 24 m, utilități, preț 19 
euro/mp, negociabil. Telefoane 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• teren intravilan, în Brad, ST 6300 mp, curent 
apă, canalizare, preț 5 euro/mp. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

• In Deva, ST 2800 mp, FS 16 m, utilități: apă gaz, 
curent canalizare, preț 14 euro/mp, negociabil. 
Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• intravilan, zona Zăvoi, 3 parcele cu suprafețe 
de 4400 mp, 4800 mp și 6800 mp, fs 25 mp. Preț 15 
euro/mp. Tel. 0254/234401,0745666447. (Rubin's 
Home)

• intravilan, DN7, st 4760 mp, fs 21 m, toate 
facilitățile. Preț 15 euro/mp. Tel. 0254/234401, 
0727-744923. (Rubin's Home)

• intre Sântuhalm și Macon, st 4197 mp, fs 32 
mp. Preț 30 euro/mp. Tel. 0254/234401, 0727- 
744923. (Rubin’s Home)

• terenuri zona Bejan, ideale pt. construcție 
cabane sau case stil elvețian. Preț 3 euro/mp. 
negociabil. Tel. 0254-234401,0727756116. (Rubin’s 
Home)
• teren uitraeeniraL pt sediu firmă Preț 30000. 
euro, negociabil. Tel. 0254-234401,0727-740221. 
(Rubin’s Home)
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• intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent gaz în apropiere, apă 
acces la două drumuri. Preț 7,5 euro/mp. Tel. 
0745666447. (Rubin’s Home)
• kt livada Sântuhalm, st 5200 mp, fs llm. Preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 0254-234401, 
0727740221. (Rubin’s Home)

• zona liceul de construcții, st 1500 mp. Preț 20 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254234401, 
0727740221. (Rubin’s Home)

• zona Tonitza, st 700 mp, fs 13 m, utilități în 
zonă Preț 15euro/mp. Tel. 0254-230304, 0727- 
740221. (Rubin’s Home)

• întravian, 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 Depozitelor, 6700 mp, front la două străzi, 
toate utilitățile. Preț 15 euro/mp, negociabil. Tel. 
219470. (Ag. Imob. Multiprima)

• intravilan, central Deva, 1300 mp, fs 22 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent preț 30 
euro/mp, tel. 215212. (Prima-lnvest)

• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și 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, 
negociabil. Tel. 0740-914688,0724-169303,223400.  
(Casa Betania)

• scos din circuitul agricol, st 7900 mp. front 
stradal 40 metri, curent electric pe teren, gaz 
metan prin fața terenului, situat pe strada ce 
duce spre aeroport de la DN 7, în spatele noii 
fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. Telefoane 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)

• iitravian, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, teren situat în 
zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)

• intravilan st 5700 mp, la DN 7, situat intre 
Sântandrei și Sântuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp, negociabil. Tel. 223400, 0740-914688, 
0724-169303. (Casa Betania)

• zona Cindș, 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)
• urgent, 5 ha intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

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

Vând spații comerciale (25)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. iei; tel. 
0745/640725. (Mimason)
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• două spață,în zonă centrală modem amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)

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 5,5 mid. lei. Tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Dacia, nemobilat, contorizări, etaj intermediar, 
preț 70 euro/lună Tel. 253588,0722/624091. (Casa 
Grande)
• Ofer spațiu comercial pt birouri, str. Horea, 
mobilat, CT, grup sanitar, 100 mp. 6 euro/mp, 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)

• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, et. 1, zonă ultacerrtrală 300 euro/ 
lună negociabil, tel. 230324. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenajat pt 
ABC, zona I. Creangă 80 euro/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp, 
încălzit, trifazic, apă 130 euro/lună tel. 
0745/164633,230324. (Mimason)

• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)

• ofer ap. 3 camere, mobilat aragaz, frigider, 
contorizări, zona Miorița, preț 130 euro/lună tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)

• ofer In regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, preț 700.000 lei/zi, tel. 0722/564004. (Prima 
Invest)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Relații la tel. 235208, 
0721/ 985256,0721/744514,0724/620358 (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec, com
plet mobilată D. 2amfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• ofer pentra închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, st 80 mp, ideal pentru depozit construcție 
nouă. Preț 600 euro/lună negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• caut spațiu de închiriat, zona b-dului Decebal 
sau 1 Decembrie, st 50 mp minim, pentru 
magazin electrocasnice, amenajat sau neame
najat pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum 
10 euro/mp/lună Tel. 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• ST 45 mp, zona Teatru, amenajat 1,7 mid. lei. 
Tel. 710129,0740/146780. (Stil imobiliare Hune
doara)

• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
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Vând ap. 2 camere (03) Vând garsoniere (19) Decese (75) Comemorări (76)

• AL Taior, parter, contorizări apă, gaz, gresie, 
faianță, bine întreținut, preț 650 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0745/582117.
• circuit, zona Al. Jiului, contorizări, amenajat, 

£ . balcon închis, preț 750 milioane lei, negociabil. 
•>4< decomandate, balcon închis, parchet laminat,

gresie, faianță, lavabil, ocupabil imediat, zona 
Liliacului Deva, preț 1,050 mid. lei, negociabil. Tel. 
0745/03962&
• decomandate, hol central, bdul Decebal, bl. R, 
îmbunătățiri, centrală termică, preț negociabil. 
Tel. 231284,0745/582117.
• decomandate, zona I. Maniu, Deva, etaj inter
mediar, balcon, boxă, total contorizat, preț 1,100 
mid. lei, negociabil. Tel. 0721/708708.
• decomandate, zona Lido, etaj intermediar, 
contorizări, 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0721/708708.
• Deva, AL Teilor, liber, preț 550 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/985256.
• foarte urgent, circuit etaj 1, cartier Dacia, 
ocupabil imediat, contorizări, geam la baie, 
balcon închis, ușă metal. Tel. 0741/196567.
• in circuit contorizări, 2 focuri gaz, interfon, 
etaj intermediar, zonă centrală, parchet faianță, 
balcon, preț 900 milioane lei. Tel. 0745/202164.
• in circuit, îmbunătățiri, balcon, etaj interme
diar, bdul Dacia, Deva, 48 mp, preț 850 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0745/888619.
• m Traian Vuia, circuit multiple îmbunătățiri, 
preț 500 milioane lei. Tel. 0726/370211.
• parchet gresie, faianță, lavabil, centrală 
termică, ușă metal, etaj 1, bdul Decebal, fără 
intermediari, preț 1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 
0723/797699,232684, seara.
• parter, Minerului, bl. 28/1, sc. 1, Deva, deco
mandate, balcon, gaz 2 focuri, contorizări, bloc 
cărămidă, preț negociabil. Tel. 0254/219436.
• parter, str. Eminescu, pentru locuit sau spațiu 
comercial, amenajat deosebit eventual schimb 
cu garsonieră, zonă centrală Deva. Tel. 
0723/335189.
• semidecomandate, bloc cărămidă, centrală 
termică, modificat și îmbunătățit, Deva, preț 950 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/744514.
• semidecomandate, Hunedoara, Micro 1, 
multiple îmbunătățiri, preț 500 milioane lei. Tel. 
0726/370211.
• semidecomandate, zona Miorița, etaj 3,55 mp, 
preț 950 milioane lei, negociabil. Tel. 235019.
• urgent etaj 1, decomandate, îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, vedere la stradă, ușă 
schimbată, bloc cărămidă acoperit cu tablă, preț 
negociabil. Tel. 0723/933333.
• zona Bejan, semidecomandate, centrală ter- 
*' ă, gresie, faianță, bucătărie mărită, baie mă- 

1723p >reț 570 milioane lei, negociabil. Tel. 235019.

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

Vând ap. 3 camere (05)
• central, gresie, faianță, centrală termică, 
balcon, preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 235019.
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj interme
diar, zonă ultracentrală, contorizări, st 82 mp, 
preț 1350 mid. lei. Tel. 0721/708708.
• decomandate, Al. Păcii, etaj 2, hol central, 
modificat ■contorizări, îmbunătățiri, preț45.-000 
euro. Tel. 213244,0741/154394.
• in Simeria, zonă centrală, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie mărită, deschidere în hol, cen
trală termică, posibilități privatizare, preț 1,400 
mid. lei, ușor negociabil. Tel. 0720/505771,261268.
• in vilă, 3 balcoane, 2 bucătării, beci, zonă liniș
tită, preț 2,100 mid. lei, negociabil. Tel. 235019.
• zona piață, etaj intermediar, îmbunătățiri, 
centrală termică, balcon, preț 1,250 mid. lei. Tel. 
0745/888619.

Vând ap. 4 camere (07)
■nl’a, str. M. Eminescu, amenajat deosebit, cu 
Wară garaj. Tel. 0720/437889.

• zona Decebal, etaj intermediar, amenajări 
moderne, cenrală termică, preț 45.000 euro. Tel. 
231212,0740/013971.

Vând case, vile (13)
• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, situată în zonă 
ultracentrală Deva, preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0721/985256.
• 3 camere, bucătărie, cămară, hol central, apă 
trasă în curte, curent trifazic, 4 focuri gaz, preț 
1,950 mid. lei, negociabil, Deva, Călugăreni, nr 
131. Tel. 223176,0727/439632.
• 3 camere, garaj, curte betonată, grădină gaz, 
canalizare, apă curentă, st 400 mp, preț 100.000 
euro. Tel. 231212,0740/013971.
• casă cu 4 camere, hol, bucătărie de vară 
anexe, pod, beci, teren arabil, în Simeria Veche. 
Tei. 0727/844590.
• casă cu grădină și terenul aferent în curte, 
pentru construcție anexe sau modernizări, 
Simeria, zonă frumoasă și accesibilă Tel. 
0254/262875.
• casă nouă geam termopan, tâmplărie 
aluminiu, posibil mansardare, acoperiș țiglă 
încălzire centrală apă în casă Tel. 229256.
• casă ultracentral, pretabilă și pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva, tel. 0726/972966.
• în Deva, 4 camere, hol central, baie, bucătărie, 
garaj, curte cu grădină zonă liniștită Tel. 21958a
• urgent, 2 corpuri, 2 bă, centrală termică Văii- 
lanț, canalizare, în Deva, zonă centrală preț 2,4 
mid. lei, negociabil. Tel. 0727/756116.
• zona Călugăreni, 4 camere, baie, bucătărie, 
parchet, gresie, faianță centrală termică 
pivniță canalizare, apă curentă și fântână preț 
115.000 euro, negociabil. Tel. 0723/797699,232684, 
seara.
• zonă ultracentrală 3 camere, baie, bucătărie, 
curte 250 mp. renovată 2002, preț 53.000 euro. 
Tel. 0745/253413.

j/ânrf case dp vacanță (15)
• 2 camere, hol, bucătărie, livadă 1000 mp, zona 
Băița, preț 350 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)
• casă cu curte 845 mp și grădină 3507 mp, 
Tâmpa, lângă Simeria, apa, gaz, canalizare la 
poartă Tel. 0788/469152,0254/212803.
• vând 2 case, zona Sarmizegetusa, una cu 2 
camere, hol, bucătărie, preț 600 milioane lei, 
negociabil, a 2-a cu 3 camere, hol, bucătărie de 
vară grădină 12 ari, preț 400 milioane lei. Tel. 
235019.
• zona Bârsău, una cameră și bucătărie, curent, 
fântână teren 1000 mp, preț 350 milioane lei, 
negociabil. Tel. 235019.

• In Dada, parter, parchet laminat, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
ocupabilă imediat Preț 550 mii. lei. Tel. 220579.
• vând garsonieră în cartier Dacia, bl. 4, etaj 1, 
apă și gaz contorizate, bine întreținută Tel. 
230592,0723/807419. Nu sunt agent imobiliar.
• zona Dada, 2 camere, contorizări, modificată 
gresie, faianță, preț 570 mii. lei, neg. Tel. 235019.
• zona Dorobanți, etaj 4, acoperit cu țiglă mărit 
gresie, faianță preț 665 milioane lei. Tel. 
0740/015454.

Vând terenuri (21)
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
cabană sau casă 510 mp, fs 12 m, preț 100 
milioane lei. Informații Leșnic, nr. 122.
• intravilan, cu pomi fructiferi, lângă Primăria 
Berthelot împrejmuit 87 ari, se poate parcela, la 
5 km de Hațeg. Tel. 770687.
• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt s 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă Informații la tel. 220269,0746/029058.

• ingent, intravilan, 3000 mp, fs 30 m, acces 
utilități, la DN 7, ideal construcții hale, preț 25 
euro mp, negociabil. Tel. 0745/889619.
• vând 3516 mp loc de casă la 3 km de Hune
doara, fs 22 m, apă gaz, curent loc drept zonă 
liniștită parcelabil, 10 euro/mp. Tel. 0723/005657.
• vând teren garaj, 55 mp, cu autorizație con
strucție pentru garsonieră plus mansardă str. 
Adi Endre (Ceangăi), preț 80 milioane Ier. Tel. 
223943.
• zona Căoi, Vețel, st 3315 mp, preț 250 milioane 
lei, negociabil. Tel. 235019.
• zona Prelungirea Vulcan, parcelat, preț 18 
euro mp. Tel. 0745/253413.

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

Vând spații comerciale (25)
• foarte urgent, amenajat, Eminescu, 36 mp, 
alee betonată ușă și geam termopan, bucătărie 
și baie amenajate. Tel. 0741/196567.
• foarte urgent în zona pieței, 140 m, cu toate 
utilitățile. Tel. 0741/196567.
• vând magazbi ABC, vad comercial bun, 30 mp, 
Deva, preț negociabil. Tel. 217857,0721/450383.

Imobile chirii (29)
• caut urgent chirie, ofer 50 euro, exclus Micro 
15. Tel. 0720/743834.
• caut urgent pentru închiriat garsonieră mobi
lată sau apartament 2 camere mobilat, indi
ferent de zonă etaj bun. Tel. 0727/066092.
• Cooperativa .Horea*  Brad închiriază spații de 
producție confecții, cu utilaje aferente, supra
față 200 mp; spații comerciale zonă centrală 880 
mp, respectiv 515 mp. Relații tel. 0254/612583, 
0722/641038.

• SC Deselor SA (lângă Macon) vinde la 
prețuri atractive material lemnos, uscat, 
pentru construcții. Execută și comenzi 
speciale. Tel. 231070.

■ tocNHez In Hațeg spațiu comercial ultracen
tral, 75 mp, 2 vitrine, loc de parcare, intersecție 
drumuri naționale. Tel. 770735, 770367, 
0722/876141.
• ofer pentru închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată în Deva, preț 700.000 lei/zi. Tel. 
0722/564004.
• ofer spațiu comercial, în centrul orașului Brad, 
suprafață 220 mp. Relații tel. 0722/636339.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, complet mobilat, zonă ultracen
trală contorizări, preț 4 milioane lei, lunar. Tel. 
0721/985256.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat și utilat complet, centrală 
termică garaj, zonă rezidențială preț 350 euro 
cu cheltuieli incluse. Tel. 227661.

• ofer spre închiriere apartament 3 camere și 
garaj, complet mobilat, zona Micul Dallas. Tel. 
0745/253413.
• ofer spre închiriere garsonieră modernă 
complet mobilată mașină de spălat, frigider, 
aragaz, ușă metalică zona Mărăștiul Nou, preț 
100 euro. Tel. 0723/004041.
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, Decebal, s 45 - 95 mp. Tel. 0722/308252.

Auto românești (36)
• vând Ara 243 D, motor Brașov, remorcă 1,5 
tone, înmatriculate, acte la zi, stare foarte bună 
de funcționare sau schimb cu Dacia Papuc 
Diesel. Tel. 245874,0723/335189.
• vând Ciulo, af 1996,49.000 km, preț negociabil, 
stare foarte bună Tel. 0724/218045,215666.
• vând Dada 1310 Li, af 2002, unic proprietar, 
vopsea originală din fabrică linie muzicală 
geamuri ionizate, ireproșabil. Tel. 0723/270348
• vând Dada 1310 Li, an 2000, injecție, taxe la zi, 
stare perfectă de funcționare, cauciucuri noi pe 
față casetofon, preț 85 milioane lei. Tel. 
0726/756058.
• vând Dada 1310 TLX, af 1991, unic proprietar, 
stare bună preț 40 milioane lei, negociabil. Tel. 
211463.
• vând Dada 1310, af 1983, acte la zi, stare bună 
preț 1000 euro. Tel. 0727/773142.
• vând Dada papuc 1305, af 1997, albă 2 locuri, 
preț negociabil. Tel. 213360.

• vând Dada Super Nova, 2002, albastru catifea, 
34.000 km, preț 140 milioane lei. Tel. 0722/223552.
• vând urgent Dacia 1310, af 1988 5 trepte, stare 
foarte bună culoare roșie, 79.000 km, nu 
necesită reparații, preț 40 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 220601,0721/384799.

Auto străine (37)
• vând Ford Fiesta, benzină 1300 cmc, af 2002, 
închidere centralizată faruri el, climă radio + 
CD, 49.000 km, jante aluminiu, alarmă 4 airbag, 
abs, servo total, 6900 euro. Tel. 0745/202164.

• vând Lada 1200 S, stare excelentă ținută în 
garaj, rulat 56.000 km, merită văzută preț nego
ciabil. Tel. 0254/215326.
• vând urgent VW Caddy 1,9 Dm af 1997, airbag, 
volan reglabil, impecabil, 145.000 km, consum 
5%, preț 5.600 euro, negociabil. Tel. 0740/420521.
• vând/schimb Citrten BX14, af 1984, RAR 2006, 
alarmă casetofon, pf, geam electric, 1750 euro, 
negociabil cu auto Diesel, Escort II, Renault 21, 
Peugeot 405, anii 88 ■ 90, ofer maximumSOO euro 
diferență 0723/455092.

Microbuze. Dube (38)
• vând microbuz Mazda 2200,11 locuri, af 1988, 
preț negociabil. Tel. 213360.
• vând microbuz VW LT 28, model lung, înalt, 14 
locuri, an 1987, stare foarte bună de funcționare, 
cârlig remorcă motor 2400 cmc Diesel, preț neg. 
Tel. 0722/161661 sau variante autoturism.

Codruța, fiică, mulțumește tuturor prietenilor, vecinilor, 
rudelor și colegilor de serviciu care au fost alături de ea în 
momentele grele pricinuite de pierderea mamei sale dragi

ELENA GOȚA

Astăzi se împlinesc 7 ani de la dispariția mamei noastre
GROZA ECATERINA

Te vom păstra mereu în sufletele noastre.
Bebi și Pupa

Colegii de serviciu anunță decesul colegei lor
CATA OTILIA

din satul Boz și transmit familiei greu încercate sincere 
condoleanțe. înmormântarea are loc azi, ora 14, la Cimi
tirul din Boz. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Au trecut 6 luni de lacrimi și durere de când dragul nostru 
soț, tată, socru și bunic

GABOR DĂNILĂ
a plecat dintre noi. Comemorarea duminică 29 mai, la Cimi
tirul Bejan Deva.

Familia

Cu durere în suflet soțul loan, copiii Clara și Dorina cu 
familiile anunță trecerea în neființă a celei care a fost o 
minunată soție, mamă și bunică

BALOGH IONICA
în vârstă de 68 de ani. înmormântarea are loc vineri 27 
mai, ora 14, la Cimitirul Catolic din Deva, Dumnezeu să o 
odihnească în pace.

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cumpăr sau închiriez mașină de tencuit mono- 
fazică (220 W). Tel. 0726/076256.
• Vând abrichi, arc spate, IMS, trombă 
diferențială Tel. 611439.
• vând elevator 2 tone, transpalet electric 23 
tone, convertizor sudură presă 6 sertare pentru 
furnir și uși de interior, motoare trifazice 13 kw, 
15 kw, 3000 rot/min, foarte avantajos. Tel. 
0722/314123.

Moto-velo (41)
• vând bicicletă semicursierâ defectă pentru 
piese. Tel. 0723/00565?

Piese, accesorii (42)
• vând bloc motor Barkas 1000 cu pistoane 
segmenți (36.000 km), ambreiaj defect. Tel. 
712274,0744/546801.
• vând punte spate, lunetă și cutie viteză 4 
trepte Dacia 1300. Tel. 260412.

Mobilier și interioare (47)
• vând bufet de sufragerie cu placă marmură 
albă Alt Deuch, vechime de cca 100 de ani, stare 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.

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

• Societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 6,5 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și 600 străine, cu și 
fără abonament, montarea și deplasarea 
incluse în preț. Informații la tel. 
0723/481776,0745/840474.

• vând CD - RW Extern „Asus" în garanție, preț 
avantajos. Tel, 0744/567736.
• vând combină muzicalăTechnics din module, 
telecomandă și boxe originale, made în Japan, 
250 euro, negociabil, sistem Home Cinema 120 
W și boxe 200 W bucata, pe 3 căi, 711063.

• vând DVD Tevion, nou, cu telecomandă 
citește tot, preț 5.300.000 lei, negociabil. Tei. 
0745/149942.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând - cumpăr oricetip de telefon mobil, even
tual schimb-Relații la 0723/967808
■ vând telefon Nokia 5210, stare burtă preț 
2.500.000 lei, negociabil. Tel. 0721/642766.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculatoare Intel Pentium 4, preț avan
tajos, imprimante HP multifuncționale și 1 copi
ator Sharp SF 2218 aproape nou și camere foto 
digitale. Tel. 0721/553868
• vând caiafelor AMD 1800 MHz, 40 Gb HDD 128 
DD RAM, CD ROM, (JSB, modem, audio, boxe, 
drivere, cărți, preț 6,5 milioane lei. Tel. 
0722/161644,225640.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

• vând cărămidă din demolări, 6000 bucăți, preț 
negociabil. Tel. 0723/335189.
• vând cherestea și buștean de stejar, fag, cireș. 
Informații latei. 0722/314123.
• vând ieftin 15 pereți din prefabricate (12 mari 
pentru exterior și 3 mici pentru interior), pentru 
construcții de casă cabană Tel. 260412.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

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

Electrocasnice (56)
• vând congelator 5 sertare Arctic, preț 2,5 
milioane lei, stare foarte bună Tel. 229212.

'• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună preț 2,5 milioane lei, negociabil. Tel. 
219739,0723/229046.
• vând mașină de surfilat Triploc, nouă și piese 
schimb, motor electric, pedală graifer, cuțite. 
Tel. 217543.
• vând mașină electrică de tăiat mezeluri, 
pâine, în stare foarte bună preț negociabil. Tei. 
0742/029128

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 30 familii de albine. Tel. 0745/993158 de 
luni până vineri, orele 6-22.
• vând 5 familii albine și centrifugă. Tel. 214430.
• vând fân și otavă de grădină, producție 2004, 
Hunedoara. Tel. 0723/005657.
• vând vacă cu vițel, Sântuhalm. Relații la tel. 
210908
• vând lămâi 15 ani cu lămâi pe el, preț nego
ciabil Tel. 217543.

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

• cumpi «uropaleti. Tel. 0724/318058

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vitan Mariana. Se declară nul.

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

• transport marfă local și interurban cu 
camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.

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

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

• SC Danielle Company SRL cu sedhif In 
Deva, Str. Rândunica, nr. 6, angajează trico- 
teri pentru mașM da tricotat tetețB la tele
foanele 02.-/2000I4, 2061%, 206195, 
0721/205011.

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

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

Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop

• rezistență la stres
RESURSE UMANE

7 ani de tristețe, neuitare și 
dor de Ia trecerea în neființă a 
celui care a fost

OANĂ SAMSON
soț, tată, frate și unchi iubitor. 
Dragostea și recunoștința 
noastră să-i fie mângâiere în 
lumea de dincolo. Rugăm pe 
cei care l-au cunoscut să 
aprindă candela unui gând 
bun în amintirea lui. Comemo
rarea sâmbătă 28 mai 2005, ora 
12,30, la Cimitirul Bejan Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească.

Familia

• Pierdut carnet șomaj pe numele Avram Dorin. 
Se declară nul.

Licitații (64)
• Asociația Composesorală Spătare Rișculița 
organizează licitație pentru vânzare de cireș 43 
mc, în data de 10.05.2005, ora 17. Informații la tel. 
611932 sau 612298

Apeluri (65)
•Spune JRT singurătății. Vino alături de noi la 
Clubul Speranței, în data de 28 mai, ora 11, la Res
taurantul Roxy Deva (fost Ardealul), cod Rozy.

Matrimoniale (69)
• Sărac financiar dar bogat la suflet pierdut ju
mătate de inimă Dacă ai găsit-o, ofer recompen
să cealaltă jumătate, zodia Pești, 32 de ani. Rog 
seriozitate. Aviz profitoarelor. Tel. 0720/743.834.

Absolviri (70)
• Absolvenții Liceului Teoretic .Decebal”, pro
moția 1985, anunță pentru vineri 27 mai ac. reve
derea „de 20 de ani”. întâlnirea cu profesorii va 
avea loc la ora 12, în incinta Colegiului Național 
„Decebal". După - amiază începând cu ora 18, la 
restaurantul „President” din Deva colegii vor 
sărbători evenimentul la un pahar de amintiri.

Solicitări servicii (71)
• absolvent studi superioare, specialitatea ma
nagement în sisteme de producție, caut loc de 
muncă engleză și franceză mediu, operare PC, 
stagiu militar satisfăcut. Tel. 0723/950296.
• coordonator Avon caută persoană care să 
ocupe poziția de reprezentant Avon. Tel. 
0722/483349.

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

• executăm la comandă orice tip de mobilier din 
pal melaminat negociabil. Dorim colaborare și 
cu magazinele care comercializează mobilă Tel. 
0745/149942

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

• instructor auto autorizat predau ore de 
conducere auto (școală de șoferi) în vederea 
obținerii permisului de conducere categoria 8 
Ofer seriozitate și competență Tel. 0723/394425.

• înființăm In numai 10 zile societăți co- 
mercWe, asigurând toate senricHe (statui, 
procură caziere, depimerertdlcara acte, 
ștampilă). TeL 0788/189101

• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284.
• organizăm mese festive, nunți, botezuri, 
onomastice, la prețuri avantajoase. Tel. 
0724/428559.

• traduceri autorizate toate limbile. Birou 
Deva, Kogălniceanu, bl. 14, camera 1. 
Tel/fax 0254/217920,0722/815578 Asistență 
și curierat rapid pentru Curtea de Apel 
Alba-lulia.

Oferte locuri de muncă (74)
• tânăr 30 de ani solicit angajare ca șofer sau 
colaborare cu sau fără autoturism proprietate 
personală Tel. 0721/428288
• vrei să câștigi între 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria Nu vei regreta

S.C. Orema Manage
ment SR Deva (societate 

acreditată de Ministerul 
Muncii și Ministerul Educafiei| 

organizează cursuri de 
specializare pentru inspectori 
resurse umane. Informații la 

tel. 0722/53*697.
■nniwii.-

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro


• Despre poet. Sylvester Stallone a scris, 
va produce, finanța și distribui un film

La vânătoare de maimuțe
A

■ Guvernul indian a fost 
nevoit să ia măsuri se
rioase împotriva a- 
tacurilor primatelor.

despre viața scriitorului Edgar Allan Poe și 
dorește ca rolul principal să-i fie oferit lui 
Robert Downey Jr.

• La proces Vedeta TV Jay Leno a afirmat 
în procesul Jackson că nu a fost hărțuit 
financiar de familia presupusei victime. Avo
catul apărării, Mesereau, a confirmat că 
Jackson nu va depune mărturie.

New Delhi (MF) - Un mem
bru al Guvenului indian a 
angajat o maimuță pentru a 
alunga alte specii de primate 
care îi invadează biroul, ră- 
vășindu-i documentele ofi- 
ciale.Ministrul indian pentru

La zoo pentru radiografie
New York (MF) - O femeie de 184 de kilo

grame din New York a declarat că s-a simțit 
umilită în momentul în care medicii au 
trimis-o la grădina zoologică pentru a face 
o radiografie. Din cauza dimensiunilor, 
Jennifer Walters, imobilizată la pat, nu 
încăpea în nici unul dintre aparatele de 
rezonanță magnetică disponibile.

Ea a declarat eă un medic i-a sugerat să 
se ducă la Grădina Zoologică din Bronx pen
tru a putea face radiografia necesară. „Este 
umilitor. Mi s-a spus că și elefanții și hi
popotamii au nevoie de radiografii, iar la 
zoo au echipamentele necesare. Era ca și 
cum aș fi fost un animal”, a spus Jennifer.

De pază (Foto: EPA)

Resurse Umane, M.A.A. Fat- 
mi, a angajat, în afara unui 
langur, și un specialist în 
prinderea maimuțelor, care 
va trebui să încerce să le 
prindă pe cele mai rebele din
tre acestea.

De altfel, la sediile Parla
mentului și Guvernului din 
New Delhi sunt angajați patru 
languri și doi specialiști, după 
o serie de „atacuri” ale mai
muțelor, în urma cărora au 
fost distruse documente ofi
ciale, iar câțiva angajați au 
fost răniți.

„Depunem toate eforturile, 
într-un raid efectuat în martie, 
am prins 101 maimuțe, pe care 
le-am trimis în adăposturi spe
ciale la Rajokri”, a declarat 
supraveghetorul municipal din 
New Delhi, Ved Prakash.

Muzeu dedicat lui B.B. King

Căsătorie gay
Londra (MF) - Două 

femei, Debbie Gaston (46 
ani) și Elaine Cook (53 
ani), vor fi primele bene
ficiare ale legii britani
ce privind căsătoria în
tre persoane de același 
sex, ce va intra în vigoa
re în decembrie.

Cele două femei locu
iesc împreună de 16 ani. 
Legea prevede un ter
men de 15 zile între in
trarea în vigoare a nou
lui text și oficierea pri
mei căsătorii, așa că cele 
două se vor căsători pe 
21 decembrie.

Terapie
Melbourne (MF) - 

Kylie Minogue, operată 
la sfârșitul săptămânii 
trecute pentru extirparea 
unei tumori canceroase 
la sân, este adepta ter
apiei cromatice, așa că a 
cerut să i se vopsească 
salonul de spital în roz, 
scrie The Sun. >

Are 
steaua ei
Las Angeles (MF) - 
Actrița americană 
Renee Zellweger, 
deținătoarea unui 
premiu Oscar, și-a 
inaugurat marți 
steaua cu numele ei 
de pe faimosul Bule
vard al Gloriei de la 
Hollywood.
De curând căsătorită, 
Zellweger a devenit 
astfel cea de-a 
2.286-a reprezen
tantă a lumii specta
colului care intră în 
posteritate în acest 
fel.„Mi-am dat sea
ma ce se întâmplă 
abia cu câteva 
secunde în urmă, și 
sunt copleșită", a 
declarat actrița.

■ Muzeul chitaristului 
va fi găzduit de o fostă 
moară și urmează să fie 
dechis în 2007.

Los Angeles (MF) - Chi
taristul B.B. King (80 ani), 
una dintre cele mai respectate 
figuri ale blues-ului american, 
Va avea un muzeu dedicat 
vieții sale la Indianola, sta
tul Mississippi, în apropiere 
de orașul în care s-a născut. 
Lucrările de amenajare vor 
începe în 10 iunie. „Va fi un 
cadou de aniversare pentru 
Riley B. King, supranumit 
««regele blues-ului»”, a expli
cat Jerry Digney, agentul de 
la Los Angeles al acestuia.

„Rădăcinile mele sunt în 
delta râului Mississippi”, a 
declarat într-un comunicat 
chitaristul cu 50 de albume

și 13 premii Emmy. King va 
participa la inaugurarea lu
crărilor. La sfârșit, edificiul 
va prezenta prin animații și 
înregistrări viața muzicianu
lui a cărui carieră începută la 
Memphis se întinde pe șase 
decenii.

Autoritățile statului Mis
sissippi au creat recent „Ziua 
B.B. King” și au promis că 
vor finanța în parte muzeul, 
care va primi fonduri și din 
partea unor companii și per
soane particulare.

Marfa - Născută 
în zodia Balanță, 
are o fire veselă, 
este ambițioasă și 
vrea să-și trăiască 
viața la maximum.

(Foto: Traian Mânu)

l-a lăsat cu buza umflată

I Frațfî Brezo și Brisa sunt doi pui de lynx 
care s-au născut în captivitate pe 29 mar
tie, în Parcul Național Acebuche din Spania.

■ Patronul unui restau
rant din Roma îl dă în 
judecată pe fostul 
președinte Bill Clinton.

Roma (MF) - Un restaurant 
de lux din Roma îl dă în jude
cată pe fostul președinte 
american Bill Clinton pentru 
că, deși avea rezervări, nu s- 
a prezentat pentru a mânca 
acolo, scrie The Scotsman.
Schimbare de plan

Romeo Caraccio, patronul 
unuia dintre cele mai luxoase 
restaurante de la Roma, a fost 
în al nouălea cer când Bill 
Clinton și anturajul său de 18 
persoane au cerut să li se rez
erve câteva mese. Caraccio s- 
a dat peste cap să le găsească 
locuri, anulând rezervările

Clinton a tras clapa unui restaurant de lux (Foto epa)

altor persoane, a comandat 
mai multă mâncare și vin.

El a fost cu atât mai furios 
cu cât Clinton și ai lui nici nu

au venit, nici nu s-au deranjat 
să-și anuleze rezervarea.

Patronul Restaurantului 
Agata e Romeo a declarat că

analizează posibilitatea de a-1 
da în judecată pe Clinton și 
va cere despăgubiri. Un che1- 
ner de la restaurantul itali 
a declarat: „Ne-a sunat cine
va din echipa lui de securi
tate pentru a face rezervări, 
apoi a venit să verifice locul. 
Când ni s-a confirmat că va 
veni, șeful a comandat mân
care și vin de încă 1.500 de 
euro, dar el n-a mai venit. 
Șeful a fost furios pentru că 
nu a avut măcar decența să-și 
anuleze rezervarea. Când a 
sunat-o pe persoana care 
făcuse rezervările, i s a spus 
că planurile s-au schimbat și 
i s-a închis”.

Ambasada SUA la Roma a 
confirmat că Bill Clinton ur
ma să ia masa la acel restau
rant, dar nu a explicat mo
tivele schimbării planurilor.

(Foto: EPA)

Moștenire genetică
Londra (MF) - Comportamentul antiso

cial al unor copii ar putea fi rezultatul 
moștenirii lor genetice.

Un studiu britanic desfășurat pe perechi 
de gemeni sugerează că minorii cu tendințe 
psihopatice precoce, precum lipsa de re- 
mușcări, au toate șansele să le fi moștenit 
de la părinți. Factorii de mediu simt însă 
și ei importanți și, dacă sunt favorabili, ar 
putea atenua o asemenea moștenire geneti
că. Cât privește comportamentul antisocial 
la copiii fără tendințe psihopatice, acesta se 
explică în principal prin factorii de mediu.

Infectat cu o bacterie ucigașă
■ Un cadet britanic a 
murit de la o zgârietură 
în urma infecției cu o 
bacterie mutantă.

Londra (MF) - Militarul s-a 
prăbușit și a murit la câteva 
zile după ce s-a zgâriat la 
picior într-un tufiș, în timp ce 
alerga. El a fost victima unui 
microorganism mutant, un

stafilococ care i-a distrus leu- 
cocitele și pe care un doctor 
l-a descris ca fiind cel mai 
agresiv caz pe care l-a văzut 
vreodată. Richard Campbell- 
Smith (18 ani) a făcut pneu
monie din cauza unui tip rar 
de bacterie, care produce o 
toxină letală ce distruge 
celulele albe ale sângelui, ast
fel încât acestea nu mai pot 
acționa pentru apărarea or

ganismului. Doctorul Marina 
Morgan afirmă că infecțiile 
cu toxina Panton-Valentine 
Leukocidin (PVL) sunt rare și 
dificil de depistat, chiar și la 
autopsie, iar multe cazuri 
rămân nediagnosticate.

După ce s-a zgâriat la picior, 
tânărul s-a plâns de frisoane, 
iar după trei zile a fost găsit 
zăcând fără cunoștință pe 
podeaua din dormitor.

fac parte uiiitr-u expoziție ! 
de minerale din Rusia și 
Kazakhstan care a fost 
deschisă la Freiberg, în K 
Germania. (Foi* fpa>
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