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2RT Vremea se menține deosebit de caldă, 
cu posibile înnorări spre seară.

dimineața la prânz seara

Prins cu mita la bocanc

Cătălina Ponor, Daniela Sofronie și Floarea Leonida, împreună cu antrenorii Octavian Belu și Mariana Bitang au plecat, spre Debrecen, unde vor participa la CE de gimnastică. /p.7 (Foto: epa)

■ Un paznic de la 
Mitall Steel a fost prins 
în flagrant după ce 
primise mită de la hoți.

Deva (M.T.) - Paznicul Vlad Costel angajat al societății ce asigură paza la Mitall Steel Hunedoara a fost prins în fla

grant, după ce a primit mită de la un grup de hoți de fier vechi. Cei trei bărbați cărora paznicul le-a facilitat intrarea în zona CT3, au furat 275 de kilograme deșeuri de materiale neferoase și bare din cupru. Lucian Musolini, Gabriel Homnj și Liviu Asafte au fost prinși în apropierea

combinatului, recunoscând că paznicul i-a lăsat să intre în incinta societății contra sumei de 500 de mii lei. Banii urmau să fie dați paznicului după ce materialele sustrase din incinta combinatului ar fi fost valorificate. baza informațiilor primite de la hoți, procurorii și polițiștii au

organizat un flagrant în cazul paznicului și au descoperit banii oferiți ca mită. Banii, marcați cu cuvântul „Mită”, se aflau în „ unul dintre bocancii cu cafe paznicul era încălțat. Pe numele paznicului a fost emis mandat de ajustare preventivă pe 29 de zile, pentru luare de mită.

• Vot anti - UE. Premierul Tăriceanu a afirmat, că un eventual vot negativ al francezilor față de Constituția europeană reflectă problemele lor interne și nu afectează România. „Juridic, votul nu are consecințe pentru noi, dar politic nu trebuie să mai așteptăm cadouri de la Comisia Europeană”, a spus Tăriceanu. / p.2 (C.M.)
• Vadim se întoarce. C.V. Tudor a acceptat, ieri, revenirea în fruntea PPRM și s-a pronunțat pentru revenirea la denumirea anterioară a formațiunii sale politice. C.V.T. a afirmat că retragerea sa a fost o convenție cu reprezentanții PPE, de la Bruxelles, până la semnarea tratatului de aderare a României la UE, (C.M.)
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■ Un tânăr din Hațeg 
a fost înjunghiat, de 
către cumnatul său, în 
urma unui conflict.
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Deva (M.T.) - Un tânăr de 22 ani, din Hațeg a fost înjunghiat de cumnatul său, sâmbătă, într-un bar în care cei doi veniseră la băute. Dumitru Dionisie și cumna

tul său Tarzan Zomanti după ce au consumat băuturi alcoolice, cei doi au început să se certe, iar într-un moment de neatenție, Dumitru Dionisie, s-a întors cu spatele la cumnatul său. Furios, în urma acestui conflict, acesta a luat un cuțit și l-a înjunghiat pe tânăr.A fost chemată ambulanța care după acordarea primului

la spate ajutor a transportat de urgență victima la spitalul din Hațeg, unde se află sub supraveghere medicală.Cumnatul agresor, Tarzan Zomanti a fost reținut de către polițiști și este cercetat, pentru tentativă de omor. Dacă va fi găsit vinovat, Tarzan Zomanti riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 15 ani.

Accidentat pe 
munteDeva (M.T.) - Un bărbat de 51 de ani a căzut în cap de la 12 metri, în timp ce se afla la schiat. După o lungă pauză în ale schiatului, bărbatul s- a aventurat într-o zonă periculoasă, iar muntele nu l-a iertat, /p.3

PPRM și-a desemnat liderul
2000 - 2001

Parcursul echipei feminine de handbal 
U. Remtn In Liga Națională

Grafica. Cuvântul liber, sursa: Statistica FR Handbal

■ 66 din reprezentanții 
locali PPRM l-au ales în 
funcția de președinte 
pe Nelu Ardelean.

Deva (I.J.) - Bilanțul realizat de PPRM-iștii deveni, după alegeri, arată rezultate slabe la nivel local și județean. Așa că, „băieții” deveni și-au încordat ieri mușchii și și-au ales noii lideri care să-i reprezinte.Procentul de 30% promis de liderii județeni pentru promovarea tinerilor s-a materializat la nivel local, însă tot

cei vechi au prins cele mai bune locuri pe liste. Ca urmare, n-au lipsit nici vociferările în sală și discuțiile amenințătoare pe la colțuri.Conform dictonului, „orice greșeală se plătește”, Costel Avram n-a ocupat nici un loc pe liste, însă, tot pe la colțuri s-a discutat și despre „gura” de aer curat pe care a luat-o partidul de la reapariția lui în PPRM.Nelu Ardelean, în postura de președinte a promis 2000 de membri în următorii trei ani și minimum cinci posturi de consilieri locali.
Ștrandul din Deva, recent modernizat și renovat, a fost, ieri, când s-a înregistrat prima zi cu adevărat de varădin acest an principalul, punct de atracție pentru deveni. /p.3 (Foto: Traian Mânu)
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PE SCURT• Pana, revendicată. Un site Internet al separatiștilor ceceni a afirmat, vineri, că a primit o declarație a lui Șamil Basaiev prin care acesta își asumă responsabilitatea întreruperii energiei electrice la Moscova, miercuri.• Acuze. Rusia a acuzat Letonia că a încălcat reglementările internaționale prin ratificarea într-o formă modificată a Convenției Consiliului Europei pentru minorități, prin- tr-un amendament care stipulează că singura limbă oficială națională este letona, în pofida minorității ruse de o treime din populație.

ArestațiNassiriyah (MF) - Trei „teroriști”, printre care un apropiat al musulmanului iordanian Abu Mussab al-Zarqawi, liderul rețelei al-Qaida în I- rak, au fost arestați, joi, în apropiere de Nassiriyah, în sudul Irakului, a afirmat, vineri, un ofițer din armata irakiană. El nu a dat nici un detaliu asupra identității persoanelor arestate.
Stare stabilăRiyad (MF) - Regele Fahd al Arabiei Saudite, internat în spital, probabil din cauza unei infecții pulmonare, se află în stare stabilă, iar controalele medicale au a- vut rezultate liniștitoare, a declarat ministrul saudit de Externe. El nua oferit detalii privind natura bolii de care suferă regele saudit sau a controalelor efectuate înspital. Regele Fahd, un octogenar a cărui stare de sănătate se degradează de mai ___mulți ani, a fost internat ** în spital vineri seara
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Marie-Jeanne Ion
(Foto: arhivă)

Solidară 
cu Flo
rence 
Aubenas
București (MF) - Zia
rista Marie-Jeanne 
Ion, eliberată cu o 
săptămână în urmă, 
după 55 de zile de 
detenție în Irak, a 
lansat sâmbătă un a- 
pel în vederea mobi
lizării pentru Florence 
Aubenas, jurnalistă 
franceză răpită la 5 
ianuarie în Irak. „Indi
ferent unde se află 
acum, Florence tre
buie să dea dovadă 
de tărie fizică și mo
rală. Ne gândim cu 
toții la ea. Mobiliza
rea îi va permite să 
își regăsească speran
ța și forța morală de 
a merge mai depar
te", a declarat Marie- 
Jeanne Ion pentru 
corespondentul la 
București al cotidia
nului Liberation.

Vadim Tudor redivîvusBucurești (MF) - Președintele de onoare al PPRM, Corneliu Vadim Tudor, a declarat ieri că este de acord să revină în funcția de președinte al partidului.El s-a pronunțat, de asemenea, pentru revenirea la denumirea anterioară a formațiunii sale politice, Partidul România Mare.C.V. Tudor a afirmat că a avut o con venție cu câțiva dintre reprezentanții de frunte ai PPE, de la Bruxelles, să facă „un pas strategic lateral” până la semnarea tratatului de aderare a României la UE, din 25 aprilie 2005, după care să revină în fruntea partidului. El susține că are informații potrivit cărora unii dintre cei pe care i-a lăsat, provizoriu, în locul său, au făcut un acord tacit cu PSD, pentru ca PPRM să devină o anexă a acestuia.

Imagini Un canal afgan de televiziune 
a difuzat sâmbătă, pentru prima dată, o scurta înregistrare video în care este prezentată ostatica italiană Clementina ©antoni, răpită in data de 16 mai la Kabul.
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Testul Constituției in Franța
□ 3

B Francezii, chemați să 
voteze pentru referendu
mul asupra tratatului 
constituțional european.Paris (MF) - Alegătorii francezi au început, ieri, la ora locală 8.00 (9.00, ora României), să voteze pentru referendumul asupra tratatului constituțional european, la urne fiind așteptați să se prezinte circa 40 de milioane de alegători, relatează AFP.Birourile de vot urmau să se închidă la ora locală 20.00 (21.00, ora României) în majoritatea localităților, cu excep

ția capitalei și a orașului Lyon, unde scrutinul a fost prelungit cu două ore.Conform legii, primele estimări ale rezultatelor erau așteptate după ora locală 22.00.
Pe muchieConform ultimelor sondaje, date publicității vineri, 51 - 56 la sută dintre alegători intenționează să voteze împotriva Constituției europene.Rata de participare la referendum a atins, la prânz, nivelul de 25,08 la sută, depășind valoarea înregistrată la aceeași oră în timpul referendumului din 1992 privind Tra

tatul de la Maastricht, a a- nunțat Ministerul francez de Interne.Președintele Jacques Chirac, și soția sa, Bernadette, au votat ieri la prânz în satul Sarran, din fieful electoral al liderului francez, situat în centrul Franței.Chirac, care a susținut ferm adoptarea Constituției europene, nu a făcut nici o declarație la secția de vot.Respingerea Constituției, indicată de ultimele sondaje de opinie, ar reprezenta o lovitură serioasă pentru președintele francez, cel care a decis adoptarea Trațatului în

urma unui referendum, deș acesta putea ratificaț^pe ca le parlamentară.într-un apel solemn lansai joi, Chirac le-a cerut francezi lor să dea dovadă de respon sabilitate, deoarece „este îr joc soarta Franței”, iar res pingerea textului ar însemna începutul „unei perioade de divizări în Europa”.Prim-secretarul Partidului Socialist, Francois Hollande, unul dintre rivalii politici ai lui Chirac, dar și susținător al adoptării Constituției, a votat, ieri dimineață, în aceeași regiune, la Tulle, declarâr că „orice este posibil”.
Un nou val de atentate în IrakBagdad (MF) - Cinci persoane și-au pierdut viața în urma a două atentate comise ieri în Irak, unde gruparea teroristă Ansar al-Sunna a anunțat că cetățeanul japonez luat oșta-~ tic la începutul Junii mai a murit din cauza rănilor grave.Două atentate cu mașină- capcană, care au avut loc ieri dimineață, s-au soldat cu cinci morți și 19 răniți. Primul a- tentat a avut drept țintă un convoi format din trupe ale ministerului irakian de Interne și s-a soldat cu moartea a trei persoane - un polițist și doi civili -, potrivit unor surse din serviciile de securitate. Atentatul a avut loc în regiunea Madaien, situată la sud de Bagdad.Cel de-al doilea atac, comis

Soldați americani la locul unuia dintre atentatele cu mașini-cap-
cană (Foto: EPA)în apropierea unui sediu al U- niunii Patriotice din Kurdistan (UPK) din regiunea Tuz Khurmatu, situată la nord de Bagdad, s-a soldat cu moartea a doi civili irakieni.

Preocuparea 
premieruluiSuceava (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat că este preocupat de realizarea unei fuziuni PNL-PD și a cerut participanților să reflecte la acest proiect politic. „Merită o reflecție foarte serioasă ca actuala Alianță, care a reușit să câștige alegerile, să primească o valență suplimentară în viitor”, a spus Tăriceanu. El a arătat că Alianța DA a funcționat foarte bine până la alegeri, un an și jumătate, iar a- ceastă alianță s-a consolidat. „Actul de guvernare trebuie să ne țină strânși, în continuare”.
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Jurnaliștii, răpiți de un terorist veritabil
■ Conform cotidianului 
Gardianul, Abu Sahar 
este teroristul care i-a 
răpit pe ziariștii români.București (MF) - Cotidianul Gardianul a relatat în ediția de la sfârșitul săptămânii că răpirea celor trei jurnaliști români la Bagdad a fost pusă în operă de un terorist veritabil cunoscut sub porecla de Abu Sahar, lider al brigăzilor „Mu' ad bin Jabal”, toată acțiunea fiind organizată de O- mar Hayssam.Gardianul prezintă cu titlu de exclusivitate date despre care spune că aparțin Celulei de Criză organizată la Președinție și care au stat la baza arestării lui Hayssam și Mu- naf, fiind descris filmul evenimentelor până la intrarea în scenă a ofițerilor acoperiți ai SIE.

Totul a pornit, se spune în relatare, de la faptul că Hayssam, subiectul a numeroase dosare penale în România, s-a gândit că ar obține clemență dacă s-ar implica în eliberarea unor ostatici români.
La bază, o afacereîn consecință, Hayssam a apelat la imul dintre cei mai buni prieteni ai săi, Mohamad Munaf, care avea proiectată o călătorie în Irak, însoțit de câțiva jurnaliști „pentru că avea impresia că două-trei interviuri cu premierul și președintele interimar l-ar ajuta să obțină un contract pentru exportul a 25.000 de tone de zahăr”, după cum relatează ziarul.în jurul datei de 25 martie, Munaf a sunat în Irak la fratele său Yoossef Al-Amin. Deși Yoosef l-a avertizat asupra riscurilor unei asemenea că

lătorii, Munaf i-a spus că cel mai bun prieten al său din România vrea să simuleze o răpire și să fie lăsat să plece în Irak, având asupra sa o sumă mare de bani.Cel care a contactat o bandă de răpitori a fost cumnatul lui Munaf (soțul surorii sale), Ibrahim Al-Giuburi. La rândul său, Ibrahim a luat legătura cu Jabbar Abdul, poreclit „Hagii”. La Hagii, oamenii lui Hayssam au ajuns prin intermediul lui Salam Al-Qua- sir. Acesta a stabilit ca, pe 28 martie, în jurul orei 19.30, jurnaliștii români și Munaf trebuie să fie în cartierul Al-Ja- mia, unde urma să fie organizată răpirea, operațiune care s-a consumat în jurul orei 20.15.
Teroriștii intră-n scenăEste momentul la care intră în scenă teroriștii verita

bili, pentru că Ibrahim și Salam s-au dus la Abedal-Jabar Al-Slemani, un fundamentalist islamic.Hakim este prieten cu un terorist „adevărat”, despre care se știe doar că este poreclit Abu Sahar. Acesta, împreună cu trei oameni de-ai săi, a organizat răpirea.Ostaticii au fost duși într-o primă locație, unde cu ajutorul cameraman ului Hassan Walid Wasab, corespondent și al unei televiziuni germane, a fost înregistrată prima vidqo- casetă, prin care Abu Sahar vroia să anunțe că nu are nevoie de bani pentru eliberarea jurnaliștilor. Caseta a fost transmisă la Al-Jazeera, prin- tr-un releu al corespondenților de război.Hakim și Abedal Jabar au încercat să-l convingă pe Abu Sahar să renunțe la ostatici, dar acesta nu a vrut.
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SCUT

• Se vor da banii! Sumele încasate sub formă de abonament la gaz vor fi returnate consumatorilor. Președintele ANRGN, Ștefan Cosmeanu, a declarat că până la sfârșitul lunii septembrie, se vor regulariza sumele încasate pe sistemul de tarifare cu abonament. (C.P.)
• Credite pentru IMM. Patronii IMM-urilor care solicită credite bancare în valoare de până la 25.000 de euro ar putea beneficia, de garantarea întregului credit, plus dobânda calculată de finanțatori din partea FNGC. în prezent, acest fond garantează creditele în proporție de 75%, iar valoarea garanției nu depășește 800.000 de euro. (T.S.)

La ritmul în care țeparii României intră și 
ies pe ușile celulelor de arest, ai impre
sia că treaba asta e deja o modă. Practic 

există posibilitatea ca, în perioada imediat 
următoare, îmbogățiți i peste noapte să stea pe 
la chermeze și să se bată în zile de arest. Vor 
exista discuții în care lacobov se va bate cu 
cărămida (de aur) în piept și le va explica 
tovarășilor săi ce-au însemnat 60 de zile de 
arest. Cât de mult s-a pocăit el pentru 
greșeala de a fi găurit bugetul statului cu câte
va mii de miliarde.

La polul opus îl avem’ pe artizanul unei... 
privatizări de succes. Marele Dinu Patriciu, 
cel care și-a ispășit pedeapsa în... 40 de ore.

De aceea, îi invit pe toți marii țepari ai 
României să fie în pas cu moda. Să-și 
zornăie cătușele în fața camerelor de televi

ziune și să înjure sistemul. Altfel se vor trezi 
timorați pe la marile chermeze pentru că nu 
au văzut cum arată o celulă de arest.

între timp, închisorile se umplu de găinari. 
Oameni, care au furat un kilogram de fier și, 
pentru care, Justiția își face imediat treaba.

Mirajul milioanelor
Deva (T.S.) - 4,5 milioane de euro. Acesta este premiul pus în joc de Loteria Română. Cu toate acestea hunedorenii nu s- au arătat deosebit de entuziasmați de valoarea „istorică” a premiului. Poate și datorită faptului că, prețul unei variante simple, a fost majorat cu 25 la sută. „Avem jucători, dar nu mai avem parte de cozile de altădată”, spune una dintre angajatele Loteriei Române. „Se joacă în general variante reduse, fiecare venind cu numerele pregătite de acasă. Dar, există și jucători care-și încearcă norocul folosind jetoanele existente în agenție”, spune angajata Loto.Până la această dată încercările hune- dorenilor de a câștiga premiul cel mare au eșuat. Există însă situații în care au fost ghicite cinci numere. Explicația este dată de faptul că, la nivelul județului, nu se joacă sume mari.

Spectacolul muzical - coregrafic J „Caravana basmelor” al Teatrului de Artă t I.D. Sîrbu din Petroșani i-a încântat, ieri, I în fața Casei de Cultură „DrăganMuntean” și pe copiii din Deva.
(Foto: Traian Mânu)

Muntele face 
iar victime
■ A plecat la schi cu 
prietenii, s-a aventurat 
într-o zonă periculoasă 
și a căzut de la 12 m.
MlHAELA TăMAȘ_____________________

mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Un bărbat din Petroșani a căzut în cap, de la 12 metri, în masivul Parâng, în zona Cârja, în timp ce se afla la schi cu un grup de prieteni. Conform unei vechi tradiții, pe care grupul de prieteni o respectau cu strășnicie în tinerețe, cei trei au plecat pe munte. Ei obișnuiau să urce cu corturile la sfârșitul lunii mai, în locul numit căldarea Cârjei, din masivul Parâng. După ce ani la rând nu a mai schiat, bărbatul s-a

aventurat într-o zonă periculoasă, s-a dezechilibrat, a pierdut schiurile din picioare și a căzut de la 12 metri.
Găsit de prieteniîn urma căzăturii Francisc Aufmeser, de 51 de ani, s-a lovit puternic la cap și a suferit multiple leziuni. A fost găsit de prieteni într-o baltă de sânge. Aceștia au anunțat salvamontiștii vineri seara, în jurul orei 9:00, iar la 9:30 au plecat spre zona în care se afla rănitul și au ajuns la destinație la miezul nopții. „L-am găsit pe bărbat într-o baltă.de sânge, acoperit cu sacii de dormit pe care prietenii îi aveau acolo. I-am acordat primul ajutor, l-am pus pe targă și am pornit. A fost extrem de dificil, în primul

Muntele rămâne neprietenos pentru aventurierirând pentru că era noapte. Pe acest traseu sunt poteci foarte înguste, prin care abia pot trece doi oameni, iar zăpada înghețată ne-a dat mari bătăi de cap”, povestește șeful formațiunii Salvamont Petroșani, Dumitru Bârlida.
Traseul dificilEchipa de salvare, formată din jandarmi montani, salva- montiști și cabanieri au avut

(Foto: CU de parcurs cu victima pe targă, un traseu dificil.O zonă care i-a solicitat cel mai mult, fizic și nervos, a fost o pantă de 60 de grade, acoperită cu gheață.Au ajuns la telescaun la ora 6:30, iar ambulanța a preluat victima și a transportat- o de urgență la Spitalul din municipiul Petroșani, unde aceasta a fost internată la secția ATI.
Viitorul aparține femeilor!
■ Asta e concluzia 
schimbului de expe
riență din cadrul unui 
proiect Phare.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Proiectul „4 X Femei în Management” urmărește instruirea și consilierea a 50 de femei cu funcții de conducere din Reșița, Caransebeș, Deva și Hunedoara, în vederea îmbunătățirii performanțelor lor prin dezvoltarea, la nivel regional, a unui pachet de servicii specializate. La schimbul de experiență, la care au participat, la finele săptămânii trecute, numeroase femei de afaceri din 4 județe, printre care și Maria Grapini (aflată pe locul

al doilea în topul femeilor de succes din România), s-a concluzionat că recrutarea femeilor în top management va fi o cerință imperativă.
Pașii următoriAbilitățile și cunoștințele în domeniul afacerilor și a managementului operațional trebuie îmbunătățite continuu prin instruire, ceea ce va

asigura o dezvoltare robustă a afacerilor și implicit noi locuri de muncă. De aceea partenerii implicați în acest proiect (Centrul de Afaceri Master Deva, Expert Consulting Timișoara, C.N.P.I.M.M.R Arad, Fundația Activity Reșița) vor organiza cursuri de pregătire și vor constitui cluburi ale femeilor de afaceri la Deva și Reșița.

Femei cu succes în afaceri

„Dezbaterile 
Directa"

Deva (I.J.) - „Rolul și locul Colegiului Medicilor în societatea civilă” a fost tema dezbaterilor organizate la București, la sfârșitul săptămânii, de „Directa Medical”, spunea dr. Mircea Ar- tean, Colegiul Medicilor Hunedoara. Societatea și- a propus găsirea unor soluții viabile pentru rezolvarea unora dintre crizele cu care se confruntă societatea românească între care se numără corupția medicilor, administrarea fondurilor CAS și acordarea de rețete compensate și gratuite ca protecție socială.
Protecția 
mediuluiDeva (C.P.) - CCI Hunedoara organizează între 6 și 10 iunie, cursul de perfecționare „Reglementări privind protecția mediului în vederea integrării României în UE”. Cursul e structurat pe 6 secțiuni: legislație orizontală, calitatea aerului, managementul deșeurilor și substanțelor chimice, calitatea apei, protecția naturii și organismele modificate genetic și va dura 30 de ore.

Trafic cu fier vechi la Sebeș
■ Un bărbat a fost 
prins în timp ce trans
porta fier vechi, pe 
care-l valorifica ilegal.
MlHAELA TăMAȘ_____________________

mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Un bărbat a fost prins în trafic, în zona Izvor, din localitatea Mânerău, în timp ce transporta ilegal, cu o autoutilitară piese din cupru, alamă, crom și cabluri electrice. Dus la secția de Poliție, bărbatul a dezvăluit că fierul îl are din curtea unei femei din Mânerău, de

la loan Dănciulescu, ginerele femeii, care colecta ilegal deșeuri provenite din sustragerea cablurilor electrice. Ion Cernat, șoferul autoutilitarei transporta fierul la Sebeș și îl valorifica ilegal la o firmă din localitate. în timpul audierii, bărbatul a cerut să i se permită să îl sune pe achizitorul de fier din Sebeș, care a venit la poliție și a adus cu el un aviz fals de însoțire a mărfii.
Falsuri în acteAvizul adus de achizitorul Vasile Trif, era întocmit către un beneficiar din Deva. Cer-

3 nat mai dezvălui că în 19 mai, din curtea femeii a mai încărcat deșeuri din cupru, dar atunci a fost ajutat de Ioan Radovici.Cantitatea de fier găsită în mașină și cea din curtea femeii a fost de 2.059 tone, iar valoarea acesteia de 193 milioane lei. Urmează ca societatea Mittal Steel să stabilească valoarea prejudiciului cauzat prin distrugerea cablurilor electrice. Dănciulescu și Trif sunt cercetați în libertate pentru tăinuire la furt și fals în acte, iar primul are interdicție de a părăsi localitatea.
Aglomerație la ștrand
■ Ștrandul din Deva a 
fost modernizat, fiind o 
surpriză plăcută pentru 
localnici.

Deva (T.S.) - Imediat ce vara și-a intrat în drepturi devenii au luat cu asalt ștrandul municipiului Deva. Ieri, la ora, 13,00, nu aveai unde să arunci un ac. Prețurile de intrare sunt de 40.000 de lei pentru adulți și 20.000 de lei pentru copii și pensionari. în plus, acest an este o premieră pentru ștrandul de la Deva. Pe lângă amenajările exterioare, acesta beneficiază de o instalație modernă de filtrare a apei.

Spre satisfacția tuturor celor pe care CUVÂNTUL LIBER i- a intervievat. Și asta deoarece apa din bazine este curată, nemaifiind plină de clor.„Este într-adevăr un ștrand mai curat. înainte părul devenea îmbâcsit după ce intram în bazin. Acum apa este mult mai curată”, susține Ana Cristea.„Anul acesta ștrandul a fost o surpriză pentru mine”, spune loan Brașovean. Nici nu veneam dacă un prieten nu îmi spunea că are o mulțime de îmbunătățiri. Păcăt că nu are o suprafață mai mare, dar consider că are calitățile unui ștrand european”, susține deveanul.

Doina Surdu (Petroșani), Ileana Varga și Claudia Ohary (ambele Lupeni) s-au clasat pe primele locuri în proba feminină a etapei județene a Marșului Poștașilor, desfășurată, sâmbătă, la Stadionul Cetate. La masculin câștigători au fost: Petru Cic (Hațeg), Sabin Bera (OPRM Deva) și Ovidiu Cacuci (OPRM Hunedoara).
(Foto: Traian Mânu)
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3966 - A murit ©sear Walter Cisek, scriitor și critic de 
artă de naționalitate germană (n. 6 12.1897)

1778 - A murit Voltaire (Franțois Marie Arouet), filosof 
și scriitor iluminist, creator al așa-numitului „Voltairia
nism" - respingerea fanatismului, a prejudecăților, a into
leranței și a abuzurilor de orice fel și afirmarea rațiunii 
umane (n. 21.11.1694)

1431 - Ioana d'Arc, eroina națională a Franței, a fost 
arsă pe rug, în orașul Rouen. Ea a fost canonizată în 1920, 
iar sărbătoarea ce îi poartă numele este celebrată în cea 
de-a doua duminică a lunii mai (n. 6.01.1412)

1960 - A murit scriitorul Boris Pasternak {..Doctor Jiva- 
go") (n. 10 02.1890)

Calendar religios
30 mai 2005 - Cuv. Isaachie Mărturisitorul 

și Varlaam; Sf. Mc. Natalie.Deva (S.B.) - Când împăratul Irod a început să facă rău unora ce erau din Biserică, Dumnezeu a ridicat cu duhul pe robul Său, monahul Isaachie. Acesta s-a plecat vrerii Domnului și a purces la drumuri cu fapte bune. A fost mai întâi în pustia răsăritului, urmând pe Sfântul Prooroc Ilie. Auzind de prigonirea pe care o făcea asupra Bisericii împăratul care ajuta acelor eretici, i s-a făcut jale mare. A hotărât să lase pustia și a mers în Constantinopol pentru a întări credincioșii în buna credință. Cuvântul lui era ca o lumină aprinsă, duhul lui Dumnezeu se odihnea peste dânsul și darul ceresc îl umbrea. Cuviosul părinte Isaachie, după multe osteneli primite de Dumnezeu, a trecut la veșnica odihnă către Domnul. S-a adunat toată cetatea la îngroparea lui, iar cinstitul lui trup a fost pus în biserica Sfântului Mucenic Ștefan.
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21 mart.-20 apr.

E posibil să aflați vești îmbucurătoare despre o afacere 
începută acum câtva timp. Mai multă grijă dacă aveți de 
semnat acte.

21 apr.-20 mai
întâlniți o persoană foarte plăcută, a cărei companie vă 
reconfortează. Aveți minte vioaie și memorie bună care 
vă ajută în lucrările începute.

21 mai-20 iun.

Sunteți într-o formă intelectuală foarte bună, colaborați 
bine cu anturajul. Aveți succes în toate activitățile fami
liei. Ascultați părerile partenerului!

21 iun.-20 iul.

Sunteți deschis oricăror propuneri, mai ales din partea tine
rilor familiei. E posibil să vă facă o surpriză copiii. Ea ser
viciu încercați să fiți calm.

21 iul.-20 aug.

Vreți să-i impresionați pe cei din jur prin farmec și 
bunăvoință, urmărindu-vă interesele personale. Cineva din 
colectivitate v-a pus gând rău.

21 aug.-20 sept.

Acordați multă atenție gesturilor și vorbelor celor apropiați 
în societate. Dacă plecați în oraș sunteți tentat să chel- 
tuiți și ultimul leu.

21 sept.-20 oct. ___ _________ ____________

Ziua nu vă e prea favorabilă. Vă plictisiți repede, minic nu 
vă interesează. Ar fi bine să vă odihniți, să evitați contactele 
cu ceilalți.

21 oct.-20 nov.

Ați putea finaliza lucruri începute de ceva vreme, azi când 
familia vă sprijină. Nu ratați ocazia! O veste vă cam de
ranjează.

21 nov.-20 dec.

Vă macină o mulțime de griji. Poate vă vizitează niște pri
eteni, pe care nu i-ați rțjai văzut de mult, ceea ce vă remon
tează oarecum.

21 dec.-20 ian.

Ați putea fi pus în situația de a vă implica într-o activitate 
mai puțin obișnuită. Nu refuzați! Veți descoperi că această 
muncă vă atrage.

21 ian.-20 febr.

Faceți față oricărei siruații. Dincolo de aparențe, proiectele 
dv financiare trebuie să țină pasul cu realitatea. Aveți motive 
să fiți optimist.

21 febr.-2O mart.

O companie plăcută este, întotdeauna, de bun augur. 
Azi, sunteți stimulat în realizarea unor activități financia
re. Pledați pentru obiectivele dv.

7:00 Jurnalul
TVR

7:45 Agenția doi fără un
sfert

9:20 Cina minute
de ajltură

930 Teleshopping 
10:00 Surprize, surprize... Cu

Andreea Marin 
12:20 Școala vedetelor

(reluare)
1330 Desene animate: Famil

ia ia lepurilă
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Pro

Patria 
1530 Kronika 
16:55 Sănătate

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

1730 Portul miracolelor 
1830 Știrea zilei 
19:00 Jurnalul TVR Sport

Meteo

20:10 Leul greu 
20:15 lartă-mă! 0 provocare 

pentru toți cei care, 
după ani de certuri și 
conflicte, se împacă ros
tind un simplu, dar 
magic iartă-mă. Prezintă 
Raluca Moianu.

21145 Ochiul magia Reali
tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi. Realizatori: Dana 
Robea și Tiberiu 
Ștefănescu

2230 Burlacii
(3 Cu: Mihai Călin, 

Marius Rizea, Rozi și 
Rabă, Ileana Lazariuc, 
loan Andrei lonescu, 
Radu Zetu, Maria 
Roman, Liliana Pană, 
Costică Drăgănescu, 
Constantin Florescu 

23:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

2330 Nocturne 
030 Alex (comedie)

7:00 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit 

10:15 Apropo TV 
11:15 Dinotopia (reluare) 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Omuleții de sub casă 

(reluare, comedie, SUA 
2000). Deși nu urmea
ză întocmai povestea 
cărții pentru copii din 
care s-a inspirat - scrisă 
în urmă cu peste 40 de 
ani - The Borrowers 
este tot un film despre 
omuleți ciudați care 
locuiesc sub podelele 
caselor adevăraților 
oameni și care, din 
când în când, mai 
împrumută de la 
aceștia diverse lucruri 

16:00 Tânăr și neliniștit Cu:
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Teo Emisiune de diver

tisment 
19:00 Știrile ProTv Sport

20:15 Frații (thriller, sua
0 2002) Cu: Patrick Mul

doon, Paul Sampson, 
Carmen Electra, Judge 
Reinhold. Mark Stew
ard (Patrick Muldoon) 
și Tony Cicero (Paul 
Sampson) sunt doi frați 
adoptați, care și-au 
petrecut copilăria în 
cea mai rău famată 
zonă din New Jersey. 
Ajunși la maturitate, 
cei doi au apucat dru
muri asemănătoare în 
viață: amândoi sunt 
ucigași plătiți

22:15 LaBfoc 
23:00 Știrile Pro TV 
23:45 Miss Playboy România 

2005
23:50 Ele spionează 

0:45 Istrim tivi 
1:15 Omul care aduce cartea 
130 Știrile Pro TV 
2:30 Apropo TV 
3:30 Parte de carte

7:00 Observator.
Sport 

8:00 Canalul de știri Cu 
Ovidiu Uscat și Con
stantin Trofin 

1030 Concurs 
interactiv 

! 12:00 Dispariții
13:00 Observator Cu Simona 

Gherghe
13:45 Folclorul contraatacă 

(reluare)
15:00 Divertis (reluare) 
16:00 Observator Cu Andreea 

Beredeanu și Andrei 
Zaharescu

' 16:45 Vivere a trăi cu 
pasiune. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene

17:45 9595 Te învață ce să 
fad

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

2030 Răfuială tfinoole de 
la moarte (thriller,

SUA 1994). Cu: Jean- 
Claude Van Damme, 
Bruce mcGill, Ron Silver, 
Mia Sara. Anul 1994. 
Soția lui Walker, Melis
sa, este pe punctul de 
a-i da vestea că 
așteaptă primul lor 
copil, când cei doi sunt 
atacați. Walker, întins 
pe peluza, bătut măr și 
împușcat, privind 
neputindos cum casa în 
care se afla soția lui, 
sare în aer.

2230 Observator 
23:15 Rechinii atacă (thriller, 

O SUA 1999) Cu: Casper 
. .Van Dien, Ernie Hudson, 

Bentley Mitchum, Jen
nifer McShane.

IsQO Concurs interactiv 
2D0 Observator (reluare) 
3:00 Aventuri de vacanță 
4M0 Stagiarii

7:00 Culoarea păcatului
(reluare)

8:15 Te voi învăța să iubești 
(reluare)

9:15 Acasă în bucătărie 
10:00 Lori (reluare) 
11:15 Numai iubirea 
13:15 îngerul nopții 

(reluare) 
14:15 Răzbunarea (reluare) 
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur-

S riel, Malema Solda, 
Agustina Lecouna, Lydia 
Lamaison, Jorge Mar- 
rale, Carlos Poraluppi, 
Manuel Vicente 

17:25 Vremea de acasă 
1730 Poyeștiri adevărate 

Emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru 

18:00 Rețeta de acasă 
18:10 Luna. Cu: Gaby Espino,
0 Christian Meier, Ana 

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

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

Miguel Varoni

20:10 Mama vitregă. Cu:
0 Victoria Ruffe, Cesar 

Evora, Jaqueline 
Andere, Mauricio Aspe, 
Miguel Angel Biaggio, 
Eduardo Capetillo, Rene 
Casados, Margarita 
Isabel, Ana Layevska 

22:00 De 3X femeie Emisiune 
cu Mihaela Tatu. De 3 x 
femeie prezintă tele
spectatorilor cariera 
unor femei de succes 
din România, femei 
independente financiar, 
capabile să ia decizii 
importante, femei 
încrezătoare în forțele 
lor, femei fericite, împli
nite, cu sau fără familie; 
femei lipsite de 
prejudecăți, inventive, 
fie că e vorba de slujbă, 
cuplu, familie sau sex 

2330 Culoarea păcatului
0 Primul episod 

030 Răzbunarea

7:00 D'ale Iu* Mitică
(reluare)

8:00 Teleshopping
830 Cezar și tipar 
9:00 Atenție, se cântăl

10:00 Arca lui Noe (reluare) 
1030 Poftă bunăl 
11:00 Minorități sub trei dic

taturi
1130 Cinci minute de cultură 
11:45 Pasiuni
12:40 Farmece (reluare)
13.30 Teleshopping
14:00 Desene animate: Tom

my și Oscar
1430 Fiica oceanului
15:00 împreună 

în Europa
16:00 Zona de conflict
16.30 Cinci minute de cultură 
16:45 Jurnal TVR
17:00 Rebelii
17:55 Euro-dispecer
18:00 Jurnalul Euronews pen- ! 

tiu România
18:15 Zestrea românilor 
19:00 Fotbal în sală: Odor- 

heiul Secuiasc - C.I.P. 
Deva, med din Campi
onatul Național. Trans
misiune directă

2030 Partitura pentru 
Salomeea

21:00 Neuitatele personaje 
21:30 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Angela Mooney se 

. .pregătește să moară 
“(comedie romantică. 

Irlanda, 1996). Cu: Mia 
Farrow, Brendan Glee-

<- .son, Lisa O'Reilly, 
Patrick Bergin. Regia 
Tommy McArdle. 
Angela Mooney (Mia 
Farrow) este o irlandeză 
pasională, capabilă să-și 
dea și viața pentru ide
alurile ei.

23:50 Agenția Episodul 7. Cir 
gGil Bellows, Rocky Car- 

roll, David Salomon 
Regia: Michael Nankin 
și Michael Salomon 

0:40 Oala sub presiune 
2:15 Croaziera

' ți •

8:00 Teleshopping
830 Sunset Beach
930 Dragoste și putere 

10:00 Kenski Show (reluare) 
10:55 Clip art 
11:00 Monica (reluare) 
12:00 Filmul și televiziunea 

Este un program spe
cializat de cronică, crit
ică și comentariu de 
film, produs într-un for
mat complex, care 
include prezentare, 
avampremieră, interviuri 
în locații și studio, 
diverse tipuri de repor
taj - într-un spectacol 
deschis către interactivi- 
tate. (reluare) 

1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:20 Focus 
1525 Dragoste și putere 
16:15 Fă-ți bagajele! 
17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți în NATO 
18:00 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina Jopescu 
19:00 Viața la extrem

2000 Saginio. Cu Sergiu 
Mihalcea

2100 Tradați în dragoste 
2200 Trăsniți în NATO. Sol- 

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

2230 Focus Plus. CuiSilvia ' 
Ticula

23.00 Fanatik
Show. O emisiune care j 
și-a câștigat o puternică j 
notorietate într-un timp Ș 
foarte scurt, Fanatik i 
Show este un program 
dinamic și agresiv, axat 
pe culise, scandaluri, 
informații de ultimă oră, 
știri bombă.

1 aX) Focus plus. Sport.
Meteo, (reluare)

200 Bani la greu 
3:00 Clubul 

de noapte

8:00 Simone (dramă, SUA,
S 2002). Cu: Al Pacino, 

Catherine Keener, Wino
na Ryder, Elias Koteas, 
Pruitt Taylor Vince. 
Regia: Andrew Niccol 

9:55 Fără lacrimi (dramă, 
IS Marea Britanie.,2002). 

11:15 Cinema, cinema, cine
ma. Episodul 22 

11:45 Eu sunt Emma (come-
13 die, Italia, 2002). 

13:15 îmblânzitorul de cai
(dramă, SUA 1998). Cu: 
Robert Redford

16:00 Tinerețe veșnică
13 (dramă, SUA, 2002). Cu: 

Alexis Bledel
17:35 Copoi de Hollywood

S (acțiune, SUA 2003) 
1930 Pe platourile de fil

mare. Episodul 22 
20:00 Betrayed (dramă, Cana

da, 2003). Cu: Janet 
Wright Michael Hogan, 
Larry Heisler, B.J. Harris, 
Janet Wright.

21 >40 Simone (dramă, SUA,
S 2002).

23:40 Admiratoarele... din '60
S3 (comedie, SUA, 2002). 

Cu: Goldie Hawn, Susan 
Sarandon, Geoffrey 
Rush, Erika Christensen 

1:15 Jocuri periculoase II 
(thriller, SUA 2004)

0930 Știrile TV Sport 0930 Box 
profesionist: Legea pumnului 
10:00 Știrile Tv Sport 10:15 
Faceți jocurile 11:00 Știrile TV 
Sport 1120 Rugby Total 1200 
Știrile TV Sport 12:10 Handbal 
feminin: Rapid București - Oțe
lul Galați (reluare) 14:00 Știrile 
TV Sport 14:10 Fotbal: Schalke 
04 - Bayem Munchen, în finala 
Cupei Germaniei. Ruși Assauer, 
crede că Bayem merită titlul de 
campioană în acest an.16:00 
Știrile TV Sport 16:30 Fotbal 
Spania 18:30 Știrile TV Sport 
19.00 Fotbal: Copa Libertadores 
2100 Știrile TV Sport 2130 Fot
bal Anglia: Ipswich Town - West 
Ham United 23:30 Știrile TV 
Sport 0000 Nopți albe

06.30-07.00 Observator
1630 -16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

0830 Crimă fără condamnare 
(mister, 2004)

10.00 Maria, mama lui lisus 
(dramă, 1999)

11.45 Orchestra din Sandy 
Bottom (dramă, 2000)

1330 în căutarea lânii de agr 
(aventură, 2000)

■ 15.15 Crimă fără con- 
damnare(mister, 2004)

; 16.45 Maria, mama lui Hsus' ” 
(dramă, 1999)

1830 Orchestra din Sandy 
Bottom (dramă, 2000) 

: 20.15 Umbrele trecutului 
(western, 2004)

: 22.00 Brigada de poliție (s) 
23.00 Secretul unei mame

(dramă, 2001)

10.00 Aventuri la pescuit cu
Rex Hunt rar

11.00 Armatele secrete ale
Europei

12.00 Natura dezlănțuită 
13.00 Un nou Pompei 
16.00 Supraviețuire în condiții 

extreme
17.00 Câmpuri de bătălie, 

Bătălia pentru Mediter- 
ana (Partea a doua) 

18.00 Aventuri la pescuit cu
Rex Hunt
Victoria/Păstrăvul-cur- 
cubeu 

1830 Pasionat de pescuit 
19.00 Curse asurzitoare 
20.00 Confruntarea fiarelor, 
21.00 Drumul spre Berlin

alături de Al Murray
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• Parcări. Parcările amenajate în Petroșani sunt, de regulă, goale. Aceasta pentru că, potrivit primarului Carol Schreter, sunt cu plată, iar cetățenii preferă să parcheze în orice loc, cu condiția să fie gratuit. „Cum apare controlorul de parcare 90% dintre șoferii aflați în parcarea cu plată pleacă și parchează ilegal pe marginea drumului". (I.J.)• Lipsă acord. Consiliul Local Petroșani nu a fost de acord cu concesionarea terenului de sport de 2.479 mp, amplasat în zona B a Masivului Parâng, pe o perioadă de 49 de ani. (I.J.)

A fost sau nu o... comedie?
■ Politicienii hune- 
doreni sunt rezervați 
privind eliberarea PNL- 
istului Dinu Patriciu
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Atestat de 
familist

Deva (I.J.) - Tinerii căsătoriți vor beneficia de un ajutor financiar pentru constituirea familiei. Acțiunea face parte dintr-un proiect inițiat de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, ca urmare a tendinței îngrijorătoare de scădere a numărului de căsătorii. Suma modică, de opt milioane de lei este, stimulativă pentru căsătorie. Banii se primesc în urma absolvirii unui curs de informare și consiliere în urma căruia se acordă un atestat de familist. Materializarea financiară a ajutorului însă va depinde de bugetul local al primăriei, spunea Mona Atodiresei, purtător de cuvânt DFMSS Hunedoara, aceasta fiind obligată să suporte un nou efort de 85% din salariul mediu brut pe țară al tinerilor căsătoriți.

Ionel Țiț
(Foto: Traian Mânu)

Deva - Arestarea și eliberarea lui Dinu Patriciu a trecut ca un fulger prin viața cotidiană a românilor. Ceea ce părea să fie prima demonstrație de forță a Justiției Române, s-a transformat într- o bălăcăreală tipic dâm- bovițeană.La ora actuală, tot românul de rând stă prostit în fața televizorului și se întreabă: Bine dom'le da' de ce l-ați, mai arestat?Pentru a ne lămuri, cât de cât, asupra acestei probleme CUVÂNTUL LIBER a contac-

tat câțiva politicieni de marcă a județului Hunedoara.
Justiția la lucru•„Este foarte greu să comentez arestarea și eliberarea lui Dinu Patriciu”, spune Victor Vaida, președintele PSD- Hunedoara. „Insist însă asupra unui aspect: Justiția să-și facă treaba indiferent de cine sunt cei acuzați. Există posibilitatea unui joc politic, dar nu cred că aici a fost mâna lui loan Talpeș sau Ion Iliescu”, a mai precizat Victor Vaida.
Bâlbele procurorilor„Toate comentariile noastre, ca oameni politici, nu fac altceva decât să complice situația”, a spus Iuliu Winkler, ministru delegat pentru Comerț. “Astfel de cazuri sunt de o gravitate deosebită.

Dar, politicul nu trebuie să intervină în actul de Justiție. Aceste bâlbe ale procurorilor vor fi- pedepsite dacă va fi cazul. Deocamdată trebuie să- i lăsăm pe cei abilitați să-și facă treaba”, a mai spus Winkler.
Respect deciziaȘi președintele democraților hunedoreni, Gheorghe Pogea, s-a dovedit deosebit de echidistant. „Este foarte greu să-ți exprimi. un punct de vedere vis-a-vis de un act de Justiție. Ca om politic trebuie să respect decizia judecătorilor. în același timp cred că dacă Patriciu este vinovat va trebui să plătească”, a spus Gheorghe Pogea.
Comedie ieftinăDeputatul PPRM, Liviu Almășan, crede că nu există

Dinu Patriciuîncă suficiente informații privind ceea ce s-a întâmplal în procesul lui Dinu Patriciu. „Există însă posibilitatea să asistăm la o comedie. Și să fii existat o presiune politică asupra actului de Justiție. Atât în ceea ce privește arestarea cât și eliberarea lui Dinu Patriciu”, a spus Liviu Almășan.
CFR 
amenință
Deva (IJ.) - Feroviarii 
din mișcare-comer- 
cial, infrastructură și 
instalații intră în 
grevă generală între 
8 iunie, ora 7.00, și 
15 iunie, ora 24.00. 
„Vom asigura 
funcționarea servici
ilor comerciale între 
orele 15.00 și 24.00. 
Trebuie să tragem un 
semnal de alarmă 
concret asupra crizei 
din CFR cu care ne 
confruntăm", pre
cizează Ionel Țiț, lider 
sindicat „Feroviarul 
C/M" Hunedoara. 
Sindicaliștii din ramu
ra mișcare-comercial 
nu solicită bani de la 
bugetul de stat „ci 
doar o rectificare în 
interiorul bugetelor 
proprii", mai spune 
Țiț. Feroviarii cer 
majorarea salariilor 
cu 10,7%, acordarea 
tichetelor de masă, 
precum și condiții de 
muncă mai bune.

Gheorghe Pogea Victor Vaida Liviu Almășan Iuliu Winkler

Patru din zece sunt supraponderali
■ Din cauza sedenta
rismului și supraalimen- 
tației, hunedorenii se 
luptă cu kilogramele.
Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@informniedia.ro

Deva - „Sărăcia, statul în fața calculatorului și a televizorului, supraalimentația bazată pe fasole, pâine, cartofi și afecțiunile endocrine sunt cele mai importante cauze ale obezității. De aceea, circa 4 hunedoreni din 10 sunt supraponderali”, precizează dr. Ramona Budura, medic specialist endocrinolog. Obezitatea afectează întreaga țară, aproape trei sferturi din români au probleme la capitolul „greutate”. Motivele sunt cauzate în principal de o proastă alimentație și de lipsa de mișcare. Conform

nutriționiștilor, reducerea cu numai 10% a greutății scade mortalitatea cu peste 20% și pe aceea cauzată de cancer asociat cu obezitatea, cu mai mult de 40% . „Diabeticii și suferinzii de hipertensiune arterială sunt obezi. Obezi

tatea influențează potența la bărbați și produce infertili- tate femeilor, crește riscul accidentelor vasculare cerebrale, infarcturilor de miocard și reduce durata de viață cu aproape 15 ani”, mai adaugă dr. Budura.

Patru din zece hunedoreni sunt supraponderali

Vize pentru 
Israel

București (I.J.) - Un acord bilateral între guvernele Romârtiei și Israelului specifică faptul că cetățenii israelieni vor putea călători în țara noastră fără vize de ședere, dacă nu depășesc 90 de zile. în contrapartidă, cetățenii români care călătoresc în Israel au în continuare nevoie de vize, dar acestea vor fi eliberate în regim de gratuitate. Acordul va intra în vigoare după 90 de zile de la data aprobării lui de către guvernele celor două țări, cetățenii urmând să fie informați în legătură cu acest lucru, se arată într-un comunicat al MAE.
îubirncerieaza in toată țara pentru obținerea de fonduri pentru deschiderea unui centru de Zi. (Foto: ina Jurcone)

din Lupeni con- Uniunea Europeană își 
bagă nasul la Hunedoara

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNPPETROM_________ 3400 +4,91
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 14300 +9,16
3. TLV__________ 7650_________ 0
4. BRD________________46.000 +2,49
5. IMPACT 6900 +2,99
6. AZOMUREȘ 2830 +1,43
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6650 +2,31
8. ROMPETROL 900 +0,22

RAFINARE (RRC)
9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 4750 -9,5
11. DECEBAL 143 +0,7
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Hunedoara (I.J.) - Programul de restructurare al companiilor românești a intrat în linie dreaptă, stadiul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin semnarea strategiei de integrare europeană fiind atent monitorizat de reprezentanții MEC, MFP și AVS. Aceste instituții vor întocmi rapoarte bianuale, ce vor fi prezentate Comisiei Europene, pentru a se vedea ritmul de aliniere la standardele impuse. în zona de maximă concentrare a programelor stă și Siderurgica Hunedoara.
DisponibilizăriPrintre prevederile „sensibile” se află numărul de salariați. Astfel, Siderurgica Hunedoara va disponibiliza 1.300 de salariați până în 2008.

La capitolul investiții în tehnologie, suma prevăzută până în 2010 este de 20 milioane de dolari. între condițiile impuse de UE, investițiile de mediu se vor cifra la Siderurgica la peste 50 de milioane de dolari până în 2008. între alte costuri, care nu sunt prevăzute în strategie, se numără sumele alocate pentru plata salariilor compensatorii în cazul disponibilizaților.

Siderurgica Hunedoara

FLina group hagen

H ESTE NEVOIE SA VA DEPLASAȚI 
LA SEDIUL NOSTRO!

DEVA Str. Andrei Șaouna nr. 7
RECLAM

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informniedia.ro
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Bălușe Andrei Bălu Gabriel Boabă Răzvan Bogdan Mădălina

Iacoboni Alexandru Ed. Ștefoni Rica

Viitori școlari
Deva (V.R.) - Preșcolarii din grupa pregătitoare a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 2 Hațeg ne-au viziat recent la redacție. Excursia la Deva este probabil ultima înainte de a-și lua rămas bun de la grădiniță, iar această pagină o pot considera un „tablou de... absolvire”. Din toamnă, vor merge la școală și se vor pregăti să devină inclusiv ziariști, după cum mărturiseau unii dintre ei. Le urăm succes în viața de școlari și, până atunci, vacanță plăcută! Ed. Bal Aurelia Hibais Maria

Preșcolarii din Hațeg își vor aminti cu drag de vizita la „Cuvântul liber" Deva (Foto: Traian Mânu)

Matieș Andrada

Macovei Ioana

Onescu Ligia Sbuchea Denisa Selejan Radu Ștefoni Cosmin

Stănămirescu Bogdan Șeroni Roxana Stoica Alexandru

Ștefoni Râul

Zepa Sergiu Drăgan Claudia
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Gimnastele la Euro

• Jiul bate tot. Jiul a bătut la scor în deplasare pe Tricotaje Ineu, confirmând bunele relații cu clubul arădean pe care l-a premiat și după acest joc și în urmă cu 2 etape pentru remiza cu Gaz Metan. Dincolo de bătaia administrată fotbaliștilor, se pare că două persoane din anturajul patronului Alin Simo- ta au bătut un suporter al gazdelor. (C.M.)
• Arbitrul și blatul. Arbitrul Anton Heleș- teanu a sesizat prietenia dintre Jiul și Tricotaje Ineu și a semnalat blatul, prelungind prima repriză cu 5 minute și pe cea de a doua cu 10. „Voi vă bateți joc de noi... Suportați și voi bătaia noastră de joc", a declarat, arbitrul ieșean. (C.M.)
Meciul meciurilor

Deva (C.M.) - Ocupantele primelor locuri în clasamentul play-off-ului Diviziei A la futsal, AS Odorheiu și FC CIP Deva, se înfruntă, azi, la Odorhei, într-un meci cu impact deosebit asupra titlului național. Dacă elevii lui Virgil Stoica obțin cele 3 puncte puse în joc campioana se va decide în ultima etapă, iar dacă se înregistrează orice alt rezultat gazdele câștigă campionatul pentru a doua oară. Partida va fi transmisă în direct de TVR2, de la ora 19.00, 
•ț7 iar devenii vor fi susținuți chiar la fața locului de un grup însemnat de suporteri.

Programul etapei a 9-a, 22-23 mai: ACS 3 București - 
Energoconstrucția Craiova; Futsal M Constanța - FC Bodu 
București; AS Odorheiu Secuiesc - FC CIP Deva.

Clasamentul

Etapa 10, 29-30 mal: Energoconstrucția Craiova - AS 
Odorheiu Secuiesc; FC CIP Deva - Futsal M Constanța; 
FC Bodu București - ACS 3 București

1. Odorheiu ' 8 6 1 1 30-14 -23
2. FC CIP 8 4 2 2 37-29 19
3. ACS 3 8 5 1 2 36-24 18
4. Energo 8 3 0 5 29-29 10
5. Constanța 8 2 1 5 16-34 10
6. FC Bodu 8 ’ 1 1 6 18-36 10

FOTUL / Mvtata I - Mb IU
ji* J 3 J J 3 jr»-3 > > >j j,j > j

Programul etapei a 28-a, sâmbătă, 28 mai, ora 11.00: 
ISC Turzii - U. Cluj 0-2; FC Bihor - Armătura Zalău 0-1; ACU 
Arad - Oașul Negrești 2-3; Unirea Șînnicolau Mare - UTA 
Arad 5-2; Tricotaje Ineu - Jiul Petroșani 0-5; Olimpia Satu 
Mare - C.S. Deva 2-1; Unirea Dej - Gaz Metan Mediaș 0- 
2; Liberty Salonta - stă.

Clasamentul
1. Jiul Petroșani 26 18 5 3 59-18 59
2. Gaz Metan 26 18 5 3 45-18 59
3. FC Bihor 27 14 6 7 38-24 48
4. Olimpia S.M. 26 14 4 8 34-21 46
5. U. Cluj 26 12 4 10 40-30 40
6. Liberty Salonta 26 10 9 7 34-31 39
7. Armătura Zalău 26 9 11 6 38-26 38
8. ISC Turzii 26 9 7 10 25-35 34
9. Tricotaje Ineu 26 9 5 12 37-50 32
10. CS Deva 26 8 6 12 29-35 '30

11. UTA Arad 26 8 6 12 28-36 30
12. U. Șînnicolau 26 7 7 12 24-38 28
13. Unirea Dej 26 7 4 15 25-39 25
14. Oașul Negrești 26 7 1 18 23-51 22
15. ACU Arad 27 1 10 16 16-43 13

■ Doar trei gimnaste 
românce se vor prezen
ta la Campionatul 
European din Ungaria.
ClPRIAN MARINUț____________________

ciprian.marinut@infornimedia.ro

Deva - Antrenorii Octavian Belu și Mariana Bitang împreună cu trei componente ale lotului olimpic de gimnastică feminină au părăsit, luni dimineață, la ora 5.30, cantonamentul de la Deva, cu destinația Debrecen, pentru a

participa, în perioada 2-5 iunie, la Campionatele Europene. Inițial, FR Gimnastică înscrisese pe lista de pârtiei- • pare la CE patru gimnaste, dar Monica Roșu, campioană olimpică la sărituri, ratează competiția din cauza unor probleme medicale, astfel că în Ungaria vor concura doar Cătălina Ponor, Daniela Sofronie și Floarea Leonida. Sofronie și Leonida intră în competiția de la individual compus, încercând și să se califice în cât mai multe finale pe aparate, iar Cătălina
Cartaș pe podiumul golgheterelor
■ Principala marca
toare a echipei Cetate 
ocupă locul secund în 
ierarhia eficienței.Deva (C.M.) - Cea mai bună performanță a handbalului devean în sezonul 2004 - 2005 al Ligii Naționale, încheiat la acest final de săptămână, a reușit-o Carmen Cartaș, gol- ghetera formației Cetate. în vreme ce echipa sa a atins doar obiectivul minim propus de conducerea clubului, respectiv ocuparea locului opt, iar Remin a dat cu bâta-n baltă retrogradând, Cartaș a salvat onoarea handbalului devean clasându-se pe locul doi în topul marcatoarelor. Golghetera deveancă a marcat 14 goluri în meciul din ultima etapă de la Cluj, acu-

Carmen Cartașmulând un total de 217 reușite în 26 de partide, fiind devansată în topul marcatoarelor doar de Ramona Farcău (Silcotub Zalău). „Performanța nu e doar a mea, ci și a coechipierelor care m au ajutat foarte mult în teren”, a declarat, ieri, Cartaș, care a început handbalul la CSS 1 Constanța, e componentă a loturilor naționale de junioare și tineret de 6 ani și joacă la Cetate de două sezoane.

Ponor va participa doar la aparatele ei favorite, bârnă și sol la care e campioană olimpică.„Nu facem un capăt de țară din participarea la CE. Fără a desconsidera valoarea competiției, pentru noi acest concurs reprezintă doar o etapă de pregătire în vederea Campionatelor Mondiale din toamnă și a Jocurilor Olimpice din 2008”, afirma Octavian Belu. Un amplu interviu cu antrenorul Octavian Belu despre CE din Ungaria în Pagina Sport de mâine. Antrenorul Octavian Belu

Programul etapei a 26-a, duminici, M mai, ora 11.00: Univ. Timișoara - 
Rulmentul Brașov 19-35; Univ. Jolidon Cluj - Cetate Deva 40-29; HC Sei
meni Baia Mare - Tomis Constanța 28-30; Oltchim Rm. Vâlcea - Astral 
Poșta Câlnău 32-31; Rapid CER București - Oțelul Galați 26-26; U. Remin 
Deva - HCF Piatra Neamț 21-23; Silcotub Zalău - HCM Roman 31-28.

Silcotub Zalău e campioana pentru a două oară consecutiv și are drept de 
participare în liga Campionnor. Rapid București are drept de participare în 
Cupa Gupelor. Oltchim Rm. Vâlcea are drept de participare în Cupa EHF. 
Tdmis Constanța și Rulmentul Brașov au drept de participare în Challenge 
Cup. Retrogradează BMI laturile 13 și 14, iar locurile 11 și 12 participă 
la un turneu de baraj cu ocupantele locurilor doi din cele două serii ale 
Diviziei A, respecți! • enus Apa Nova București și Marta Baia Mare.

;■• ’ • ■ ’ i• ’ ' .■ ■ . • ■ ■ ’ •' ■ • ." ' -■ • . •' ‘ ■

Clasamentul
1. Silcotub Zalău 26 22 1 3 B30- 637 45
2. Rapid CFR București 26 20 3 3 818- 702 43
B. Gltchim Rm Vâlcea 26 18 5 3 733- 643 41
4. Tomis Constanța •26 18 ' 1 7 732- 650 37
5. Rulmentul Brașov 26 17 3 6 734 607 37
6. Astral Poșta Câlnău 26 13 2 11 758- 741 28
7. 0(elu1 Galați 26 10 4 12 617- 611 24
8. Cetate Deva 26 9 3 14 632- 665 21
9. HCM Roman 26 9 1 16 643- 672 19
10. Selmont Baia Mare 26 8 3 - .15 679- 740 19
11. U. Jolidon Cluj 26 8 2 ' 16 676- 716 18
12. HCF Piatra Neamț 26 7 3 16 664- 726 17
13. U. Remin Deva 26 6 2 18 617- 722 14
14. Univ Timișoara 26 0 1 25 576- 898 1

Și-ai retrogradat "dulce minune"
■ U. Remin a pierdut 
partida decisivă cu HCF 
Piatra Neamț și pică în 
eșalonul secund.
ClPRIAN MARINUț 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Handbalul nu s-a lăsat păcălit. După ce în 2002 a transformat U. Remin Deva în „dulcea minune” a sportului hunedorean, prin câștigarea Challenge Cup, acum „Handbalul” a fost nemilos și a penalizat greșelile conducerii clubului devean, retrogradând echipa în eșalonul secund. Remin își încheie astfel cinci ani de prezență în Liga Națională din care patru au fost marcați de succese interne și internaționale și poate chiar existența în rândul cluburilor de handbal din România.
Neputință sau execuție?O victorie în meciul de ieri de pe teren propriu cu HCF Piatra Neamț putea asigura Reminului participarea la baraj și trimitea echipa adversă în eșalonul secund.

Din păcate tinerele jucătoare devence nu au fost în stare să obțină punctele necesare salvării, demonstrând încă o dată că fosta conducere a clubului a făcut o gafă imensă, când a renunțat la handbalistele care au adus faimă echipei. Timp de 49 de minute elevele antrenorului loan Mătăsaru au părut că nu au valoare și că nu pot mai mult, fiind conduse de adversare la două, trei sau chiar patru goluri diferență. De la scorul de 16-20 (min. 49), Remin a părut că renaște din propria cenușă, marcând de cinci ori consecutiv și preluând pentru prima și singura dată conducerea pe tabela de marcaj: 21-20 (min. 56). Pe final devencele au fost trădate

Eforturile extremei Roxana Aiacoboaiei nu au salvat echipa
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de lipsa de experiență, iar moldovencele care au beneficiat și de câteva decizii favorabile ale arbitrilor au întors soarta partidei, salvându-se de la retrogradarea directă.
n. BENIN - BCF PN 11-13 fll-lil

Sala Sporturilor: Deva; Spectatori: 300.
Evoluția scorului; 0-2 (min. 3Jj 2-3 (min. 7); 3-6 (min. 10); 6-10 (min. 17); 
9-11 (min. 24); 11-13 (min. 30); 11-15 (min. 33); 15-16 (min. 39); 16 17 
(min. 42); 16-20 (min. 49); 21-20 (min. 56); 21-23 (min. 60).
U. Remin: lalomițeanu - 3 intervenții; Smedescu - 4 int+1x7m; Boronschi 
-4int+1x7m; Vădineanu - 3; Aiacoboaie - 9; Geană - 3; Chirilă - 1; Tătăran 
- 4; Dobca 1. Antrenor - loan Mătăsaru.

„Cei din Federație aveau informații despre fuziunea Remin Cetate și nu au dorit ca Deva să mai aibă două echipe în Ligă, așa că ne-au executat cu arbitrii. Ați fost martorii ultimei zile de viață a U. Remin”, â declarat antrenorul loan Mătăsaru, aruncând pisica moartă în curtea FR Handbal.Exprimându-ne acum doar regretul „îngropării” U. Remin, promitem că despre ade- vărații vinovați pentru a- ceastă contraperformanță vom scrie în edițiile următoare ale ziarului nostru.
45% Reducere Economisește cu abonamentul 

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)

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

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

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

Abonamente
1 lună 59.000 lei ( 5,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi) 1
3 luni 169.000 lei (16,9 Iei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
6 luni 319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi) ■
12 luni 599.000 lei (59,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi)

Numele___________________________________________________Prenumele_____________________________________________ a
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada____________________________________________________Nr.___________Bl.__________________ Sc._____ ■ Ap._____Localitatea____________________________Telefon (opțional)____________________

mailto:ciprian.marinut@infornimedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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ECnipd italiană AS Fiorentina s-a salvat de la retrogradare după un 3 - 0 acasă cu Brescia. Ultima a retrogradat în Serie B, alături de Parma, Siena și Atalanta.(D.Z.)
Au primit medaliile ,

Zalău (MF) - Silcotub Zalău a învins, ieri, pe teren propriu, cu scorul de 31 - 28 (18 - 12), formația HCM Roman, într-un meci din etapa a XXVI-a, ultima a Ligii Naționale. în cele 26 de etape ale campionatului, Silcotub a înregistrat 22 de victorii, o remiză și trei înfrângeri și a acumulat 45 de puncte. Festivitatea de premiere a echipei campioane a avut loc la finalul meciului, fiind oficiată de președintele FR Handbal, Cristian Gațu. Campioana Silcotub Zalău va participa în ediția 2005/2006 a Ligii Campionilor, iar Rapid CFR București, care a încheiat sezonul pe locul al doilea, cu 43 de puncte, în Cupa Cupelor: România va fi reprezentată în sezonul următor al Cupei EHF de formația Oltchim Râmnicu Vâlcea (locul 3/41 p), echipele Tomis Constanța (locul 4/37 p) și Rulmentul Brașov (locul 5/37 p) urmând să evolueze în Challenge Cup. Conform regulamentului, ultimele două clasate U Remin Deva (locul 13/14 p) și „U” Timișoara (locul 15/1 p) retrogradează direct în Divizia A. Doar formația timișoreană va e- volua însă în sezonul viitor în eșalonul secund, deoarece Remin Deva se va desființa.Formațiile de pe locurile 11 și 12, „U” Jo- lidon Cluj (18 p), respectiv HCF Piatra Neamț (17 p), vor disputa baraj de promo- vare/retrogradare, în compania echipelor clasate pe locul doi în cele două serii ale Diviziei A, CS Marta Baia Mare și Apa Nova București. Meciurile de baraj se vor disputa în perioada 16 -18 iunie, la Sighișoara, în Liga Națională au promovat direct formațiile CSM Sibiu și Dunărea Brăila, care au ocupat primele poziții în Divizia A la finalul sezonului. Cea mai bună marcatoare a Ligii Naționale a fost jucătoarea echipei Silcotub Zalău, Ramona Farcău, cu 235 de reușite, ea primid trofeul „Simona Arghir Sandu” pentru această performanță.

Piloții clasați pe podiumul etapei de la Nurburgring au savurat victoria. (Foto: epă)

• A marcat. Atacantul român Sabin Hie a înscris unicul gol al echipei Changchun Yatai în meciul încheiat la egalitate, scor 1-1, sâmbătă, în deplasare, în fața formației Guangzhou Rizhiquan, în etapa a Xl-a a ligii secunde din campionatul Chinei.(MF)• Nu participă. Jucătorul echipei de baschet Poli Carbochim Cluj, Miljan Medvedj, a anunțat că nu va participa la AII Star Game, meci între o echipă a românilor și una formată din baschetbaliștii străini din campionatul intern, programat pe 1 iunie la Oradea.(MF)

HC Selmont Bata Mare - Tomis Constanța 28-30
Oltchim Râmnicu Vâlcea - Astral Poșta Câlnău 32-31

Schumi nu învinge nici acasă
■ Pilotul spaniol al echi
pei Renault, Fernando 
Alonso, a câștigat Ma
rele Premiu al Europei.
Dorian Zillich
dorian, zillicheinformmedla.ra

Nurburgring - A șaptea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 s-a disputat ieri pe circuitul de la Nurburgring (Germania). în Marele Premiu al Europei, pilotul spaniol al echipei Renault, Fernando Alonso, a beneficiat de abandonul finlandezului Kimi Raikkonen (McLaren
Boloni e în Cupa UEFA!
■ Antrenorul a declarat 
că echipa sa este una 
dintre marile surprize ale 
campionatului Franței.

Rennes (MF) - Prin faptul că a reușit să încheie sezonul pe locul patru și să obțină, în premieră, calificarea într-o cupă europeană, antrenorul român al lui Rennes crede că echipa sa este o surpriză în campionat. „După Lille, care a terminat pe locul doi, cred că Rennes este a doua mare surpriză a acestui campionat, prin faptul că a reușit să încheie sezonul în primele patru echipe. Per total cred că am fost mai inteligenți decât alții. Sunt mândru și mulțumit de ceea ce am realizat. Fi- losofia mea de viață este a- ceea de a le oferi ceva celorlalți, iar echipa mea a reușit să facă acest lucru pentru suporteri, care, cel puțin la ul

Rafa Benitez

Mercedes), care a ieșit în decor după ce a avut probleme la roata din dreapta față. Pe locul doi al circuitului de la Nurburgring s-a clasat pilotul echipei Williams-BMW, Nick Heidfeld, locul trei fiind ocupat de colegul lui Michael Schumacher, brazilianul Rubens Barichello de la Ferrari.
Schumi, doar al cincileaPoziția a patra a fost ocupată de scoțianul David Coulthard (Red-Bull Cosworth), locul cinci revenindu-i lui Michael Schumacher de la Ferrari. Astfel, germanul continuă seria de insuccese, fiind departe de for
timele trei meciuri, au fost fantastici”, a spus Boloni. 
Va juca în Cupa UEFARennes va evolua în sezonul viitor în Cupa UEFA, după ce a ocupat locul 4 la finalul actualei ediții a campionatului Franței, în ciuda înfrângerii suferite, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 0-1, în fața formației Paris Saint Germain. „înfrângerea din meciul cu Paris Saint-Germain este un semnal că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Anul viitor vom avea nevoie de o echipă mai solidă și de jucători cu experiență. Va trebui să ne întărim iar eu știu deja exact ce ne lipsește pentru a forma o echipă și mai competitivă. Nu știu ce se va întâmpla în viitor, ci doar că mai am doi ani de contract cu Rennes și că mă simt bine aici”, a subliniat Ladislau Boloni.
Benitez rămâne la Liverpool
■ Antrenorul a dez
mințit zvonurile privind 
o eventuală preluare a 
echipei Real Madrid.

Liverpool (MF) - Rafa Benitez recunoaște că posibilitatea de a reveni în orașul său natal este „atrăgătoare”, însă insistă asupra faptului că are contract cu Liverpool, echipă pe care a condus-o la câștigarea Ligii Campionilor. „Sunt născut la Madrid, am mulți prieteni acolo, cunosc oamenii clubului, iar familia mea este la Madrid. însă sunt cu adevărat fericit aici. Singurul 

ma pe care a arătat-o anul trecut. Locul șase i-a revenit pilotului Giancarlo Fisichella (Renault), urmat de Juan Pablo Montoya (McLaren Mercedes), iar pe poziția a opta s-a clasat Jarno Trulli (Toyota).Fernando Alonso câștigă cea de-a patra cursă în acest sezon, din cele șapte, distanța dintre el și ocupantul locului secund, Kimi Raikonnen, mărindu-se la 32 de puncte. Pilotul scoțian David Coulthard putea liniștit termina pe podium dacă nu ar fi fost j>e^alizat^pentru^că a cea la boxe. De asemenea, pe Jarno Trulli l-a costat o pe

Boloni a reușit o performanță cu echipa Rennes. (Foto: epa)

meu gând este să pregătesc e- chipa pentru sezonul viitor”, a spus Benitez.
Vrea mai multe trofeeRafael Benitez a adăugat că dorește să câștige și în sezonul viitor cât mai multe trofee cu Liverpool. „Sunt mândru de situația mea și foarte fericit la Liverpool. Am o idee foarte clară despre viitorul meu, iar aceasta este să câștig în sezonul următor un alt trofeu sau alte trofee. Muncesc, pregătesc sezonul viitor, reflectând la ceea ce trebuie să fac, să văd dacă pot aduce noi jucători”, a subliniat Benitez.„învingătoarea trebuie să 

nalizare primită în runda a opta, pilotul salvându-și în final cursa câștigând un punct de onoare. Pentru cei de la Honda BAR, etapa de la Nuc burgring a fost din nou Ui. dezastruoasă, piloții Jenson Button și Takuma Sato clasân- du-se pe locurile zece, respectiv unsprezece.
CLASAMENT
I. Fernando Alonso (Renault)
2 Nick Heidfeld (W.-BMW)
3. Rubens Barrichello (Ferrari)
4. Bavid Coulthard (Red Bull)
g. H. Schumacher_______ (Ferrari)
6 Giancarlo Fisichella (Renault) 1

aibă o șansă de a-i apăra titlul. Trebuie să dezbatem a- ceastă problemă cât mai urgent, pentru a vedea dacă este posibil acest lucru. Dacă exis-* tă o regulă care afectează competiția, atunci trebuie să discutăm schimbarea ei”, a declarat Johansson, pentru publicația engeleză Sunday Times. Potrivit regulamentului UEFA, câștigătoarea Ligii Campionilor nu este calificată automat pentru ediția următoare. Liverpool nu a ocupat decât locul cinci în campionatul Angliei, în contextul în care maxim patru echipe din- tr-o țară pot participa în Liga Campionilor.
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Vând ap. 2 camere (03)
• bdd Decebal, etaj intermediar, renovat total, 
preț la vedere, negociabil. Tel. 0726/705460.
• decomandate, 42 mp, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
bloc de cărămidă, zona Uzo Balcan, preț 720 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418.
• decomandate, 54 mp, balcon închis, parchet, 
centrală termică, etaj 2, bloc de cărămidă, 
Bălcescu, vedere la bulevard, preț 820 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418
• decomandate, contorizări, repartitoare, etaj 1, 
boxă Deva, Minerului, preț 830 milioane lei, 
negociabil sau schimb cu garsonieră plus 
diferență Tel. 227742.
• decomandate, contorizări, zona Gării, etaj 9/9, 
fără probleme la izolație, preț 700 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/521378
• decomandate, repartitoare, gaz contorizat, 
gresie, faianță bdul Decebal, etaj 6, lângă 
farmacie, preț 1300 mid. lei, negociabil. Tel. 
217413.
■ decomandate, str. Bălcescu, bl. 15, ap, 12, etaj 
2 din 4, Deva, bloc de cărămidă bine întreținut 
Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0746/791865.

• In circuit, contorizări, 2 focuri gaz, interfon, 
etaj intermediar, zonă centrală parchet, faianță 
balcon, preț 900 milioane lei. Tel. 0745/202164.

• ap. 2 cam., parter, cu îmbunătățiri, centrală 
condiții deosebite pentru locuit și posibilități 
privatizare. Simeria, str. I.LCaragiale, bl. 2. 
Exclus intermediari! Preț 800 mii. lei. Tel. 0721- 
056-236,0254/262195.
• In circuit, îmbunătățiri, balcon, etaj interme
diar, bdul Dacia, Deva, 48 mp, preț 850 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0745/888619.

• in Cristur, nr. 146, preț 690 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 224182,0723/499284.
• In satul Pricaz, str. Principală nr. 151. Tel. 
211670.

Vând garsoniere (19)
• confort 1, dec., contorizări, repartitoare, 
balcon mare, debara, cămară etaj intermediar, 
bdul Decebal, bl. 15, preț 875 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 233025,0742/075944.

• dec, repartitoare, mobilată etaj intermediar, 
îmbunătățiri, zona Dacia, preț 560 milioane lei, 
negociabil, ocupabilă imediat. Tel. 0743/139599.

• garsoniere* apartamente, case și terenuri, în 
Deva și împrejurimi, la cele mai mici prețuri. Tel. 
0721/521378.
• In Dada, parter, parchet laminat, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
ocupabilă imediat. Preț: 550 mii. lei. Tel. 220579.
• in Simeria, zonă centrală îmbunătățiri, 
centrală proprie, parchet, gresie, lambriuri, 
complet mobilată la cheie, preț 480 milioane lei. 
Tel. 0745/343093.
• superamenajață decomandate, complet 
mobilată mobilă nouă la comandă în Cluj 
Napoca, cartier Mărăști, preț 22.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/985256.
• vând garsonieră în cartier Dacia, bl. 4, etaj 1, 
apă și gaz contorizate, bine întreținută Tel. 
230592,0723/807419. Nu sunt agent imobiliar.

Vând terenuri (21)

Vând ap. 3 camere (05)
• contorizări, parchet, gresie, faianță ușă 
metalică etaj 2, Dacia, preț negociabil. Tel. 

227572.
• decomandate, 2 balcoane închise, termopan, 
faianță gresie, parchet, centrală termică 
bucătărie mobilată Deva, zona Mărăști, preț 
40.000 euro. Tel. 0742/223535.
• Deva, etaj 2, zonă bună ușă metal, contorizări, 

/gaz 2 focuri, parchet, gresie, faianță preț 720
milioane lei, ocupabil imediat. Tel. 0722/564004.
• foarte urgent, zona Ion Creangă Deva, deco
mandate, contorizări, gresie, faianță parchet, 2 
băi, balcon, preț 43.000 euro. Tel. 224296,

' 0788/361782.

• semidecomandate, etaj 2, centrală termică 
nouă amenajări și modificări interioare, zona 
Bălcescu, preț 780 milioane lei. Tel. 0721/815781. 
-• zona piață, etaj intermediar, îmbunătățiri, 
. centrală termică balcon, preț 1,250 mid. lei. Tel. 
' 0745/888619.

• arabil, 5000 mp, în satul Mintia, preț 5 
euro/mp, negociabil. Tel. 0722/545721.
• Deva, zona Horea, aproape de pensiunea 
Olimpia, preț 40 euro/mp. Tel. 0745/367893.
• intravilan, 5700 mp, Deva, prelungirea Vulcan 
(la vișini), acces pe 3 laturi, fs 25 m, curent elec
tric, 18 euro/mp, se poate parcela. Tel. 
0723/507236,0741/138535.
• intravilan, cu pomi fructiferi, lângă Primăria 
Berthelot, împrejmuit, 87 ari, se poate parcela, la 
5 km de Hațeg. Tel. 770687.
• intravilan, Deva, 700 mp, str. N. Tonitza, preț 
15 euro/mp. Tel. 218399.
• intravilan, in Simeria, zona Marmura, 15 ari, 
acces la curent apă și gaz, preț 10 euro/mp. Tel. 
0745/343093.
• 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
• teren cu autorizație de construcțiegarsonieră 
plus mansardă Deva, str. Adi Enure (Ceangăi), 
preț 80 milioane lei. Tel. 223943.
• 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 ap. 4 camere (07)
imobile chirii (29)

• decomandate, 100 mp, zona Lido, 3 balcoane,
2 băi, centrală termică totul nou, occidental, 
preț 43.000 euro. Tel. 0722/564004.

Vând case, vile (13)

• caut pentru închiriat apartament 2 camere 
sau garsonieră ne/mobilat(ă), ofer prețul la 
vedere, oe termen lung. Tel. 224296,0788/361782.
• caut pentru închiriere apartament mobilat 2 
camere, pe termen lung, ofer 100 euro plus 
garanție. Tel. 224296,0788/361782.

• 2 camere, grădină st 300 mp, zona Cetate 
Deva, preț 1,4 mid. lei. Tel. 0723/786370.
• 3 camere, baie, bucătărie, teren 760 mp, preț 
70.000 euro, str. Horea, Deva. Tel. 0721/521378
• 5 camere, bucătărie, canalizare, centrală 
termică teren 330 mp, 2,6 mid. lei, Deva, A. 
vtaicu, P+l. Tel. 0721/521378

• casă idtracentral, pretabilă și pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4. camere, 
bucătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva, tel. 0726/972968
• in Deva, 4 camere, hol central, baie, bucătărie, 
garaj, curte cu grădină zonă liniștită Tel. 219588

... Mm in rețea... http:Wkissdeva.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 88.3 FM !•■■

Vând case de vacanță (15)

• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
tilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)
• 2 corpuri, Zam, teren 3 - 4000 mp, preț 450 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/521378.
• casă cu grădină ■ arabil - 0,20 ha, în satul 
lunca Băița, nr. 98, preț negociabil. Informații la 
adresă

HIT MUSIC STATION 
DEVA - 89,3 FM

E vremea pentru lucrul 
ai mofc€casele STIHL!
PROMOȚNE IN PERIOADA 1 M» - 30 Irte

MafftadMribuikrfSTW

Tour impex SRL Bd Decebal BL I parter, Deva 
Towrimpax SFi. Bd. Wiu Maniu BL J parter, Deva
Tear HLw SRL, âd. Corvin Hr. 9, Hunedoara
Tour tenpex SRL, Ateaa Poporului Nr. 3, Petroșani 
Taur tapar SRL, Str. Avram tancu It, 43, Brad

• caut urgent chirie, ofer 50 euro, exclus Micro 
15. Tel. 0720/743834.
• caut urgent pentru închiriat garsonieră 
mobilată utilată pe termen lung, ofer preț bun. 
Tel. 0727/066092.
• închiriez In Hațeg spațiu comercial ultracen
tral, 75 mp, 2 vitrine, loc de parcare, intersecție 
drumuri naționale. Tel. 770735, 770367, 
0722/876141.

■ închiriez spațiu comercial, zonă ultracentrală 
vad deosebit, st 150 mp, preț 12 euro/mp. Tel. 
0745/666447.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
circuit, mobilat, aragaz, frigider, zona 
Kogălniceanu, preț 130 euro/lună Tel. 
0742/290024.
• ofer spațiu comercial, în centrul orașului Brad, 
suprafață 220 mp. Relații tel. 0722/636339.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
semidecomandate, Al. Armatei, etaj 4, mobilat, 
utilat contorizări, pe termen lung, 90 euro/lună 
Tel. 0745/367893.
• ofer Spre închiriere cameră mobilată la casă 
la persoană fără vicii. Tel. 231294, după ora 21.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată 
complet utilată mașină de spălat, frigider, 
aragaz, Mărăștiul Nou, preț 100 euro, exclus 
intermediari. Tel. 0723/004041.
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, Decebal, suprafața 45 ■ 95 mp. Tel. 
0722/308252.

Auto românești (36)
• vând Dada 1300, af 1978, culoare vișinie, stare 
perfectă de funcționare, acte la zi, preț 16 
milioane lei, negociabil. Tel. 0726/705460.

• 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 79.000 km, culoare roșie, preț 40 
milioane lei, negociabil. Tel. 220601,0721/384799.

Auto străine (37)
• 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/schimh Citroen BX14, af 1984, RAR 2006, 
alarmă cass, pf, geam electric, 1750 euro, nego
ciabil cu auto Diesel, Escort II, Renault 21, 
Peugeot 405, anii 88 - 90. ofer maximum 500 euro 
diferență 0723/455092.

Microbuze. Dube (38)

p^pAJEAZĂ

•Barman
•Ospătar 
•Bucătar
CONDIȚII: - vârste maximă 
30 Je ani; - spirit de inițiativă; 
- bună comunicare.
Pentru relații pi informații 
suplimentare, la telefonul: 
0788/356.486.

■ Raiffeisen
| Banca pentru Locuințe

• vând Iveco Turbo Daily, 2500 cmc, 14 locuri, 
taxe achitate la zi, persoană fizică preț nego
ciabil. Tel. 0726/705460.
• vând microbuz VW LT 28 model lung, înalt, 14 
locuri, an 1987, stare foarte bună de funcționare, 
cârlig remorcă motor 2400 cmc Diesel, preț 
negociabil. Tel. 0722/161661 sau variante auto
turism.

Camioane, remorci (39)
• vâna i urcă monoax pentru tractor 45 CP și 
tractor CP ■ necesită reparație. Preț negociabil. 
Tel. 683091.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cunpăr sau închiriez mașină de tencuit mono- 
fazică (220 W). Tel. 0726/076256.
• Vând abricht, arc spate, IMS, trombă 
diferențială Tel. 611439.

Moto-velo (41)
• vând biddetâ pentru copil 3 - 5 ani, stare 
foarte bună preț 700.000 lei. Tel. 221431, seara.
• vând biddetâ semicursieră defectă pentru 
piese. Tel. 0723/005657.

Piese, accesorii (42)
• cumpăr cutie viteze 5 trepte Dacia, ofer preț 
bun. Tel. 0726/369313.
• 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 sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime cca 100 ani, stare 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând geamuri în stare foarte bună Tel. 
0726/158688.
• vând mobilă: dulap 2 uși, vitrină canapea 
extensibilă masă și 4 scaune, oglindă preț 
negociabil, Hațeg. Tel. 770017.

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

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

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon Siemens A 35, încărcător cameră 
original, stare foarte bună preț 750.000 lei. Tel. 
0721/985256.

Calculatoare si accesorii

• vând calculatoare Intel Pentium 4, preț avan
tajos, imprimante HP multifuncționale și 1 copi
ator Shaip SF 2218 aproape nou și camere foto

^digitale. Tel. 0721/553868
• vând calculator AMD 1800 MHz, HDD 40 GB, 128 
DDRAM, modem, audio, CD ROM, boxe, in cutie, 
preț 65 milioane lei. Tel. 0722/161644,225640.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

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

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

• vând congelator Arctic, 5 sertare, stare foarte 
bună 28 milioane lei. Tel. 221431, seara

Raiffeisen Banca pentru Locuințe S.A. este o 

instituție financiară multinațională constituită prin 

asocierea dintre Raiffeisen Bank Romania S.A.. 

unul din liderii pieței locale, Bausparkasse 

Schwaebisch Hall A.G. din Germania, liderul 

mondial în domeniul economisirii și creditării și 

Raiffeisen Bausparkasse GmbH din Austria.

Raiffeisen Banca pentru Locuințe S.A. este 

singura instituție financiară din România în 

domeniul economisirii și creditării în domeniul 

locativ, înființată în iunie 2004 și caută:

Manageri de Dezvoltare 
pentru Deva

Responsabilități principale:

• Consilierea dienților și promovarea 

produselor bancare;

• Supravegherea și susținerea directă a 

procesului de vânzare a produselor 

Raiffeisen Banca pentru Locuințe SA. 

în locația atribuită;

• Raportarea vânzărilor;

• Pregătirea și instruirea ofițerilor de cont;

• Prezentarea periodică a rapoartelor 

de vânzare sau alte rapoarte solicitate 

de management;

• Promovarea imaginii băncii în spiritul 

valorilor organizationale.

Cerințe:

• Experiență relevantă în vânzarea 

produselor financiare (bancă, asigurări, 

leasing de preferat);

• Aptitudini analitice și abilități de 

comunicare și prezentare;

• Abilitate in clădirea relațiilor de afaceri;

• Acuratețe;

• Spirit de inițiativă și decizie:

• Abilitate de a îndeplini obiectivele 

de vânzări;

• Cunoașterea unei limbi străine 

reprezintă un avantaj.

Remunerație:
• Oferim venituri motivante în funcție de realizări și posibilitatea dezvoltării unei 

cariere într-o bancă multinațională.

• Trimiteți CV șî o scrisoare de intenție cel mai târziu până la data de 01.06.2005. 

menționând localitatea de reședință. în atenția domnului Vasile Vlad,

la: vasile.vlad@railoc.ro sau pe adresa: Str. Nicolae Caramfîl Nr. 79, sector I. 

Cod 014146 București; Fax: 021/255.19.52: OP 52, CP 65, București.

• Doar cei selectați vor fi contactați.

oecese (75)

Soția Minerva, fiica Laura, ginerele Ionel și nepoata 
Claudia anunță cu durere că a încetat din viață, după o 
lungă și grea suferință cel care a fost

LUCA ARON
Corpul neînsuflețit se află depus la Capela din str. M. 
Eminescu, Deva. înmormântarea are loc astăzi, 30 mai 2005, 
ora 13.00, la Cimitirul din str. M. Eminescu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Suntem alături de familia Popa, acum la despărțirea de 
dragul lor LUCA ARON și-i transmitem întreaga noastră 
compasiune. Mariana și Cornelia

• vând ladă frigorifică 4 sertare, 3 milioane lei, 
negociabil. Tel. 233166.
• două aragaze cu trei ochiuri, unul având și 
cuptor, în stare bună de funcționare. Preț 460.000 
lei, respectiv 900.000 lei. Tel. 0254/231268.
• frigider Zii și ladă frigorifică Arctic, cu 5 
sertare, ambele în stare foarte bună de 
funcționare. Preturi negociabile. Tel. 
0726/679065.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 30 familii de albine. Tel. 0745/993158 de 
luni până vineri, orele 6-22.
• vând 5 familii albine, centrifugă, colectoare 
polen și lăzi cu rame clăditoare. Tel. 214430.

• vând lămâi 15 ani cu lămâi pe el, preț nego
ciabil. Tel. 217543.
• vând scroafă cca 150 kg. pentru sacrificare. 
Informații Mărtinești, 136, tel. 246391.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând tensiometre electronic, nou, fabricație 
germană, măsoară tensiunea, pulsul, cu 
memorie, ceas. Tel. 0720/233947.

Instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă, placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara

Altele (61)
• 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, veri
ficare și calibrare. Pentru plata pe loc 15.990.000 
lei. Tel. 0744/561964 0269/228707. chenar!!!!!
• vând curele pentru mașini de cusut, casnice. 
Tel. 224182,0723/499284.

Solicitări servicii (71)
• caut femeie pentru îngrijirea unei bolnave 
semiparalizate, la domiciliul acesteia. Tel. 
246297.
• solicit loc de muncă cu 1/2 normă, după- 
masa. Tel. 611220.
• tânăr 24 de ani, stagiul militar satisfăcut, 
posesor permis conducere cat. B, C, caut loc de 
muncă Tel. 0726/703359.

Prestări servicii (72)
• instructor auto autorizat predau ore de 
conducere auto (școală de șoferi) în vederea 
obținerii permisului de conducere categoria B. 
Ofer seriozitate și competență Tel. 0723/394423.

• înființăm în numai 10 zile societăți 
comerdale, asigurând toate serviciile 
(statut, procură caziere, depunere-ridicare 
acte, ștampilă). TeL 0788/189103.

BOROMIR L
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Vând ap. 1 cameră (01)
• earned cămin, suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină duș, ocupabilâ imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• earned cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Tema Mia Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• zona L Maniu balcon închis, gresie, faianță, 
parchet Preț 650 mii. neg. Relații la tel. 21947a 
(Multiprima)
• zona Dacia, 25 mp, ocupabilâ imediat Preț 480 
mii. neg. Relații la tel. 219470. (Multiprima)

• ta Dorobanți, parter, balcon, termopan, 
parchet laminat, gresie, faianță, ocupabilâ 
imediat. Tel. 0745/411.449. (Agenția imobiliad 
Nr.l)
• bd. DecebaL et. 7, semidecomandate, 
contorizări, balcon mare, 670 mii. lei. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• urgent, zona Dorobanți, et 4, acoperit cu țiglă, 
bucătărie mărită cu uscătoria, gresie, faianță, 
balcon închis, preț 660 mii. lei. Tel. 0748/367893. 
(Garant Consulting)
• decomandată, bucătăria, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilâ imediat zona bd. Decebal. 
Tel. 0741/154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting) • K
• 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)
• zona Eminescu, dec., st 56 mp, în plus o 
cameră la 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 Gojdu, etaj intermediar, ST 38 mp, 
cămară, bucătărie mare, contorizări, apă gaz, 
repartitoare, preț: 660 mii. lei negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, Piață decomandată balcon 
închis, contorizată parchet gresie, faianță preț 
670 mii. lei negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilâ 
imediat preț 650 mii. lei.Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilâ 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 Măiășfi, dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• zona MărăștL 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)

• Mul 22 Decembrie, dec, 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tei. 
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 Dada, et 3, mobilată contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei. tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)
• zona Eminescu, dec., etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată, gresie, faianță 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• dec. gresie, faianță zona Daciă 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 diferita șl 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, ocupabilâ 
imediat preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
3723/660160, 0745/253662. (Ag. Evrika).
• zona Progresul, et. 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilâ ime
diat. Preț negociabil. Tel. 211587,0723/660160. 
(Ag. Evrika)
• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta în bloc cu 4 etaje. Decebal. 
Preț 780 mil. ROL/78000 RON. Tel. 230221, 0740- 
914688 0720-370753. (Casa Betania)
• «ta) ă decomandată balcon închis, 
contorizări, bine întreținută Eminescu. Preț 490 
mil. RQL/49.000 RON. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (CasaBetania)
• etajă decomandată centrală termică proprie, 
gresie, faianță balcon, parchet. Dorobanți. Preț 
950 mil. ROL/95.000 RON. Tel. 0741-084668 0720- 
370753. (Casa Betania)

• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• contorizări, parchet, gresie, faianță ocupabilâ 
imediat zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și 
faianță noi, lavabil, parchet balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• zona Pieței, dec, contorizată et intermediar, 
balcon închis, preț 700 mii, tel. 0742/290024, 
(Prima-lnvest)
• ugent, centra), balcon închis, gresie, faianță 
contorizări+ mobilă bucătărie, preț 620 mii tel. 
215212. (Prima-lnvest)

• Micro ă Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488 
(Tina Tema Mia Hunedoara)
• Huwdoara, zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel, 747798, 0742/872106, 0742/902488 
(Tina Tema Mia Hunedoara)
• zona Union, et. 4, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convector 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780, 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Flacăra, et. 9, convector + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• dec, parchet, CT, balcon închis, zona Micro 5, 
Hunedoara, preț 360 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zona Caninii Civic, ideală pentru privatizare, 
ultracentral, preț 28000 euro, negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• eta| ă zona Dunărea 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ta zonalei Dacia, Progresul, Decebal, Mioriță 
Mărăștiul Nou, telefoane 232808, 0745/302200, 
0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• zona Gojdu, et. 1, balcon închis, contorizări, 
semidec, preț 680 mii lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona Piața centrală dec, et. 2, parchet, 2 
balcoane, st 56 mp, contorizări, preț 1,05 mid. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona 22 Decembrie, vedere la bulevard, bloc 
de cărămidă amenajat modem, contorizări, preț
640 mii, neg., tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Băkascu, et intermediar, 54 mp, centrală 
termică preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona rcu, sdec., balcon închis, cetrală 
termică gresie, faianță, parchet. Preț 830 mii. 
neg. Relații latei. 219470. (Multiprima)
• zonă centrală sdec., gresie, faianță parchet 
contorizări, bloc acoperit. Preț 890. mii. neg. 
Relații latei. 219470, (Multiprima)
• zona Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat, et 4, stare bună preț 800 mii. lei, nego

ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)

• b-dul h. Bălcescu, dec., 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență 820 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)
• dec, amenajat, CT, aer condiționat, termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1,530 
mid. lei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)

• M. R, str. Caragiale, dec., et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725, (Mimason)
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• 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 Dadă bloc cărămidă, contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă centrală Împăratul Traian, parchet 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208 0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazia, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil Imediat, preț 28000 
euro, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Micro 15, etaj Intermediar, parchet, bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcoh 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 0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă at 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat, preț negociabil, Tel. 
235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• AL «L semidecomandate, mobilat, 
parchet, bale cu geam, preț 735 mii, lei. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• Zarnfroicu, semLmandată et 2, ocupabil 
imediat, preț 880 mii. lei, fix. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• aamldocomandată balcon, contorizări, et 
Intermediar, zona Gojdu, preț 950 milioane lei. 
Telefoane 074V154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting)
• ta draft, faianță gresie, balcon, contorizări, 
et. intermediar, zona Kogălniceanu. Tel. 
0741/154401,227542, seară (Garant Consulting)
• Gojdu, Noe turn, decomandate, parchet 
contorizări, centrală termică balcon închis, preț 
875 mil. lei. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bd. Decebal, et. 3, decomandate, faianță 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 13 mid. 
lei. Tel. 221712,0724/305661, (Garant Consulting)

• bd. Bălcescu, et Intermediar, în circuit, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 820 mii, lei. 
Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• AL ArmattL parter, contorizări, mobilat, 
parchet Preț 750 mil. lei. Tel. 221712 0724/305661. 
(Garant Consulting)
■ decomandată zona Zamfirescu, etaj bun, 
faianță apometre, balcon. Preț 1 miliard lei. Tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• decomandată taring, bucătărie, super 
amenajat, parchet, greseie, faianță termopan, 
spoturi etc, Preț: 1,16 miliarde lei. Tel. 
0788/497.618 (Agenția imobiliară Nr. 1)

• decomandată zona Lido, etaj Intermediar, 
bine amenajat contorizări. Preț: 1,2 miliarde lei, 
negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona MărăștL bine amenajat parchet gresie, 
faianță contorizări, Preț: 650 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0788/497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1)

• etaj Intermediar, circuit, gresie, faianță 
parchet balcon, scară cu interfon. Zona Lido. 

Preț 950 mil. ROL/95.000 RON neg. Tel. 0743- 
103622,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj ă decomandate, centrală termică proprie, 
parchet, gresie, faianță instalații noi, bine 
întreținut. Minerului. Preț 760 mil. ROL/76.000 
RDN. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• etaj ă gresie, faianță parchet laminat, 
contorizări, modificări Interioare. Zona Mărăștl. 

Preț 640 mil. ROl/64.000 RON. Tel. 0742-005228, 
0720-387898 (Casa Betania)

• etaj 1, parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare. Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROl/90,000 RON. Tel. 0741- 
084668 0724-169303. (Casa Betania)
• decomandată contorizări, balcon, etaj inter
mediar. Strada Bejan. Preț 480 mil ROI/4800Q 
RON. Tel. 0742-005228 0720-387896. (Casa 
Betania)
• etaj 3, balcon închis,, faianță parchet, 
contorizări. Gojdu. Preț 920 mil. ROL/92.000 RON. 
Tel. 0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)

• eta) 1, decomandate, balcon închis, 
contorizări, parchet. Gojdu. Preț 800 mii. 
ROL/80.000 RON. Tel. 0741-120722,0724-169303. 
(Casa Betania)
• draft, etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut, 
balcon. Bălcescu. Preț 900 mil. 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 Micro 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 termopan, 
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 15 miliarde lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808 0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• zona Dadă 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 Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

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

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program prelungit;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:

e experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix, bonuri de masă și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. imob. Ella)

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

• decomandata, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodem, 
parțial mobilat merită văzut 1250 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0722-566938 0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)

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

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

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

• zona Dorobanți et 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră, preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL 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 ®taj 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, preț 830 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)

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

• semidecomandata, kAcro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, parter înalt amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tei. 
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)

• 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 Terra Mia Hune
doara) •„ _
• Micro 8 modificat etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona gării confort 1, parter, balcon închi^ 

contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Te. 
747798 0742/872106, 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798 0742/872106, 
0742/902488 (TinaTerraMia Hunedoara)
• zona BucegL etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona BucegL fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 6, et 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 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 Imobiliar? 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tei. 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 
-Invest)
• In zonele: Progresul, împăratul Traian, Gojdu, 
Dacia, Bălcescu, Minerului, tel. 232808, 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent dec, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă pod, faianță și gresie, 
contorizări, I. Corvin, preț 1,1 mid. Tel. 253588 
0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, menaj contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588 
0722/624091. (Casa Grande)

• zona luliu 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) 1

Str. Louis Pasteur nr. 1, Tel; 0359.427.370, e-mail: client@cg-gc.ro
www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro
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SC CORI SA Hunedoara 
organizează, în data de 16.06. 
2005 ora 1O.OO, licitat) publică 

in io,, vânzării 
Complexului Comercial TOSCA 

din Hunedoara.
Informații și caietul de sarcini 

se pot obține la tel./fax: 
0254/712244,0721 /247O78, 

precum și la punctul de lucru din 
Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49. 
în cazul neadjude<rării licitația se 

va relua în fiecare 
zi de joi, la ora 1O.OO.

SC Eco Sid SA Hunedoara, 
în vederea desfășurării 

activității, este interesată 
pentru închirierea de utilaje 

de: transport, ridicat, 
încărcat și săpat. 

Firmele deținătoare de 
parcuri de utilaje pot depune 
oferte la sediul societății Eco 

Sid SA, Piața lancu de 
Hunedoara, nr. 1, până la 

data de 10.06.2005.

(24036)

SC Eco Sid SA Hunedoara, 
organizează licitație în vederea 

valorificării din stoc a 
aproximativ 200 tone fier vechi. 
Licitația va avea lac în data de 

14.06.2005, ora 10.00, iar 
persoanele juridice interesate 

pot obține informații supli
mentare la sediul SC Eco Sid SA, 
Piața lancu de Hunedoara, nr. 1, 

sau la telefon/fax 
0254/711.014.

(24036)

x_
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• zona Dada, contorizări, parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică, ocupabil imediat, preț 
neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Dada, cărămidă, et. intermediar, 
modificări interioare, centrală termică preț 780 
mii. neg, tel. 0721/815871. (Prima-lnvest)

• iigent, transformat în 2 camere cu living, 
renovat, contorizări, et. 2, preț 720 mii. lei, tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• zona piața, bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă ultracontrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000)
• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, 
contorizări, gresie+faianță, st 80 mp, preț 1,5 
rnld. lei. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662. 
(Ag.Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță ocupabil 
imediat. Preț 1,45 mid. lei, neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika)
• zonă ultracentrală, superamenajat CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• semldecomandate, 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)
• zona Creangă 2 băi, balcon, gresie, faianță 
parchet, interfon, preț 43.000 euro. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, et intermediar, decoman
date, 2 băi, 2 balcoane, parchet faianță reparti
toare. Preț 1,55 mid. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală sdec., balcon închis, faianță 
parchet, centrală termică Preț 1350 mid. neg. 
Relații latei. 219470. (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, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj ă decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 .mid. 

ROL/170.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. 
(Casa Betania)
• etaj intermediar, decomandate, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări, repartitoare. 
Bălcescu. Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania)
• f. urgent apartament cu 3 camere, în zona 
Dacia, etaj bun, bloc din cărămidă, parchet 
gresie, faianță ușă metal, bine amenajat. Preț: 
800 mii. lei, negociabil. Tel. 0788/497615 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• 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 5 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. (Tina Terra 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)
• TransBvanlei, 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)
• Mtai 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, 
convector, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 5 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)
• eta| Intermediar, zona Teilor, Deva, preț 850 
mii. lei, negociabil. Tel. 0722/973569. (Profil 
Expert Hunedoara)
• sernkfecomandate, etaj intermediar, multiple 
îmbunătățiri, CT, termopan, zonă centrală preț 
un miliard lei, negociabil. Tel. 0741/130438 (Profil 

Expert Hunedoara)

• irgent, dac, 100 mp, CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă 
metalică parchet laminat, gresie, faianță zona 
Lido, preț 43.000 euro, tel. 0740/210780. (Prima 
-Invest)
o zona bcU. Decebal, etaj Intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet, ocupabil imediat, preț 1,6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
■ decomandate, 2 băi, neamenajat, etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235589,0723/419974. (Casa Grande)
■ decomandate, centrală termică proprie, 
balcon închis, zona Poliției Județene. Eminescu. 
Preț 45.000 euro neg. Tel. 0742-005228 0720- 
387896. (Casa Betania)
• zona Dorobanți, 2 băi, gresie, faianță parchet, 
lavabil, preț 42.000 euro. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• Zona Pieței, et 3 semidecomandate, 
contorizări, parchet. Preț 50.000 euro negociabil. 
Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• 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 UKaculul, 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)

• 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 1,8 mid. lei. Tel. 0722- 
566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+1, living de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• casă p+ă 4 camere, 2 băl bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane, st 1200 
mp. Deva Preț 100.000 euro neg. Tel. 0742-005228 
0720-387896. (Casa Betania)
• te Deva, tip vilă zonă centrală P+l, 5 camere, 
baie, bucătărie, garaj, încălzire centrală grădină 
400 mp, canalizare, anexe, preț 140.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona CNzM, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona central vechi, pretâbilă 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.db0 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Chizld, preț 2,7 mid. lei. Tel. 0722/973569.
(Profil Expert Hunedoara) __________

Cumpăr case vile (14)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• bl Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• kr zonele: Gojdu, Decebal, Eminescu, Mărăști u I 
Nou, Dacia, Cuza Vodă Bălcescu, tel. 232080, 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• dec, zonă bună plata pe loc, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• 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 Embiescu, 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. 
Tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona hL Eminescu, gresie, faianță parchet 2 
balcoane, centrală termică Preț 55.000 euro 
neg. Relații la tel. 219470. (Multiprima)
• zona Ufecubd, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 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 Udo, dec., 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi,
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• semidecomandate, contorizări, etaj interme
diar, 2 băi, zona Piață preț 1,4 mid. neg., tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

Smaconi
•#-

SC MACON SA Deva 
vă oferă prin magazinele proprii 

din Incinta fabricii, Brad și Hațeg următoarele produse:

* 2:O0O QOO lei/rnc' 2.500.000* lei/mc
-•"'SuO toi/mc. 250* lei/mc

•I MWErSWJSMf cu densitate 13-15 kg/mc 
1.9Q0J)0>O+ei 1.490.000* lei

___ —■* 190 foi- 149* lei
■ PTMASr/HffW cu densitate 15-17 kg/mc (pentru exterior) 

1.990.000* lei 
199* lei— STTO-taL

MM MonmiiM «rmajizivtr 
"-1*0.000 lai/mp" 

foTei/mfx.

25^)00

90.000* lei/mp
9* lei/mp

23.000* lel/buc
2,3* lel/buc

"OF&rta valabilii in limita stocutul disponibil 
Prețurile conțin TVA

Relații la telefoanele: 0254/213.930 - Deva - int. 118; 
0721/091.228 - Hațeg; 07237465.128 - Brad

Membrii a Grupului Heineken, producătorul și 
< O J * ,* distribuitorul mărcilor: Heineken, Gosser, Silva, Cioc,

Golden Brau, Gambrinus, Bucegi, Schlosigald.

Dacâ sunteți în câutarea unei organizații care sâ vâ ofere 
posibilitatea dezvoltării unei cariere, a unei evolufii personale și suntefi suficient de 
motivat sâ dovediți, alâturafi-vâ echipei noastre candidând pentru postul de:

OPERATORI MAGAZIE
_________________ (ST1VUITORIȘTI)_________________
Obiectivul postului:
Asigurâ manipularea și depozitarea mârfurilor, a ambalajelor și a altor materiale, 
pentru satisfacerea cerințelor de livrare și depozitare.
Principolele cerințe penhu ocuparea postului:
• Studii medii sau de specialitaie;
• Experientâ în domeniu: minimum 1 an;
• Autorizație ISCIR;
- De preferat și atestat de șofer profesionist;
• Dexteritate, flexibilitate, rezistentâ la stres și efort.
Dacâ întrunifi aceste condiții și aveți domiciliul în iud. Hunedoara, vâ rugâm trans
miteți CV-ul dvs. și o scrisoare de intenție pânâ la data de 03.06.2005 la:

BRAU UNION ROMANIA SA.
HAȚEG, Str. Progresului, nr. 59, Fax 0254-777765 sau E-mail: d.duraObrauu- 
nion.ro

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• 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. Fvrika)

• 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 Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 219470. 
(Ag. imob. Multiprima)

Vând case, vile (13)
• oferim spre vânzare case în Deva și împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 

0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Horii, 2 corpuri, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz, 
anexe din cărămidă garaj, S1150 mp, fs 18 m. 
3,1 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. Ami Vlaicu, 3 camere, bucătărie, baie, st 
1000 mp. Preț 15 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0727756118 (Rubin’S Home)
• zoi iHristl, 3 camere, living, bucătărie, baie, 
CT, st 600 mp. Preț 78000 euro. Tel. 0254-234401, 
0740232043. (Rubin’s Home)
• zona AVIaicu ■ 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, 
neg Tel 0254-234401,0727756116 (Rubin's Home)
• călugăreai, 3 camere, bucătărie, baie, st 1600 
mp. Preț 13 mid. lei. Tel. 0254234401,0727756116, 
(Rubin's Home)
• Deva, Sir. Crângului, ideal casă de vacanță 
teren st 1200 mp, fs 20 m, porfii fructiferi, viță de 
vie. 25.000 euro, neg. 0740232043. (Rubin’s Home)
• zona D.Cantemir, 4 camere, cetrală termică 
s.c.=U0 mp, construcție 2002 s.t = 1250 mp, 
terasă beci, curte betonată gradină posibilitate 
de extindere și mansardare, canalizare. Preț 
75.000 euro neg. Tel. 219470. (Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis) /

• zonă centrală 2 camere,bucătărie, baie, teren 
■ 500 mp, ideală pentru sediu de firmă Preț: 2,6 
miliarde lei. Tel. , 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Uceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă centrata, 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, preț 1,5 
miliarde lei, telefon 0745/640725. (Mimason)

Vând case la țară (17)
• casă ta Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil, Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• foarte urgent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă 
suprafață de 1200 mp, poziție centrală pomi 
fructiferi pe rod, cultură de zmeură șl căpșuni, 
viță ve vie. Preț 135 mid. lei, neg., sau schimD cu 
apartament plus diferență în Deva sau Hune
doara. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină 600 
mii., neg. 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, preț500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivnița, anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• 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 mil. lei, a doua 
cu 3 camere, hol, bucătărie de vară grădină 12 
ari, preț 400 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Bârsău, 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)
• parcele de teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1.000 mp, 
front stradal 24 m, utilități, 20 €/mp. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624 (Temporis)
• 4300 mp teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, utilități, preț 18 €/mp. Tel. 0745/411.449. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• 900 mp teren intravilan, vizavi de Biserica 
Baptistă pe DN 7, lângă spălătoria auto. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• 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)
• Intro 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, 
neg. Telefoane 0254-234401,0727756116. (Rubin's 
Home)
• teren ultracentral, pt. sediu firmă. Preț 30000 
euro, negociabil. Tel. 0254-234401,0727-740221. 
(Rubin's Home)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă 
acces la doua drumuri. Preț 7,5 euro/mp. Tel. 
0745666447. (Rubin's Home)
• In hada Sântuhalm, st 5200 mp, fs llm. Preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 0254-234401, 
0727740221. (Rubin’s Home)
• zona Ucetd de construcții, st 1500 mp. Preț 20 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254234401, 
0727740221. (Rubin's Home)
• zona Tonltza, st 700 mp, fs 13 m, utilități în 
zonă Preț 15euro/mp. Tel. 0254-230304, 0727- 
740221. (Rubin’s Home)
• Wravian, 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)
• Intravlan, central Deva, 1300 mp, fs 22 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent, preț 30 
euro/mp, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• zona Depozitelor, 6700 mp, front la două 
străzi, toate utilitățile. Preț 15 euro/mp neg. 
Relații la tel. 219470. (Multiprima)
• zona Călugăreni 1000 mp, toate utilitățile, 
front la două străzi. Preț 10 euro/mp neg. Relații 
la tel. 219470. (Multiprima)
• oferim apte vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• foarte ugait, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă 
suprafață de 1200 mp, poziție centrală pomi 
fructiferi pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, 
viță ve vie. Preț 135 mid. lei, neg., sau schimb cu 
apartament plus diferență în Deva sau Hune
doara. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• la Intrarea în Aimașu 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)
• Hravlan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, In zonă rezidențială, toate 
facilitățile. 10 parcele vândute. 15 euro/mp neg. 
Telefoane 0740-914688, 0724-169303, 223400. 
(Casa Betania)
• scos din circuitul agricol, st 7900 mp. Front 
stradal 40 metri, curent electric pe teren, gaz 
metan trece prin fața terenului, situat pe strada 
ce duce spre aeroport de la DN 7, în spatele noii 
fabrici de biciclete, Preț 5 euro/mp. Rel. la tele
foane 230221, 0740-914688 0720-370753. (Casa 
Betania)
• IntravBan, 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)
• Intravlan st 5700 mp, la D.N. 7, situat între 
Sântandrei și Săntuhalm, front stradal
35 metri, toate utilitățile. Teren ușor accesibil. 
Preț 17 euro/mp neg. Tel. 223400,0740-914688, 
0724-169303. (Casa Betania)
• str. Horea, 240 mp, front stradal 16 m, toate 
facilitățile, deosebit pentru garaje sau sediu 
firmă Preț45 euro/mp, sau schimb cu teren mai 
mare pentru casă. Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• Chidț, imd la lac, unul peste drum, preț 4 
euro/mp și 12 euro/mp. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zona andș, 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. 718706,0745/354578 (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

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

Vând spații comerciale (25;
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, t< 
0745/640725. (Mimason)
• două spatii, în zonă centrală modem amen 
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/15957 
(Mimason)

• 50 mp, amenajat, zona Miorița, termopan 
gresie, faianță preț 45.000 euro neg, t< 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona M. Eminescu, intrare din stradă greși 
faianță, centrală termică termopane. Preț 37XX 
euro neg. Relații tel. 219470. (Multiprima)

• st ■ 100 mp, zona Eminescu, vad bun. Pn 
40.000 euro. Posibil variante. Tel. 0720/06201 
0723/419974. (Casa Grande)
• st - 420 mp, zona Dacia, preț 65.000 euri 
Posibil variante rate. Tel. 0720/06201- 
0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)
• se vinde fermă zootehnică teren aferent 5 h 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazk 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 kr 
de Hațeg, preț 5,5 mid. lei. Tel. 0745/640725 
(Mimason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Pre 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenți: 
Imobiliară Nr.l Deva'

Chirii imobile (29)

Cumpâr teren (22)
• urgenți 5 ha, intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
Dacia, nemobilat, contorizări, etaj intermediar 
70- euro/lună Telefoane 253588, 0722/624091 
(Casa Grande)
• Ofer spațiu comercial pt birouri, str. Horea 
mobilat, CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/mp. 
negociabil, tei. 206003. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, et 1, zonă ultacentrală 300 euro/ 
lună negociabil, tel. 230324. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenajat pt 
ABC, zona I. Creangă, 80 euro/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp, 
încălzit, trifazic, apă 130 euro/lună tel. 
0745/164633,230324. (Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută. Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• oier de închiriat o garsonieră și un aparta

ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Tel. 235208,0721/985256, 

0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată D. Zamfirescu, 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)
• caut ap. 2 camere, mobilat (nemobilat), pe 
termen lung, pentru străini. Ofer prețul la 
vedere. 224296,0788/361782. (Garant Consulting)
• ofer apartament 3 camere, zona Eminescu, 2 
băi, 2 balcoane, mobilat și utilat ultramodern, 
centrală termică Preț 350 euro/lună Tel. 231212, 
0740013971. (Garant Consulting)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dului Decebal 
sau str. 1 Decembrie, suprafața totală 50 mp 
minim, pentru magazin electrocasnice, ame
najat sau neamenajat, pe perioadă lungă de 
timp. Ofer maximum 10 euro/mp/lună Tel. 
0254/234401. (Rubin'S Home)
• 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)
• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu, 
mobilat și utilat, contorizări. Preț 100 euro/lună 

Tel. 231212,0740/013971. (Garant Consulting)

• 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, 700.000 lei/zi. 0722/564004. (Prima Invest)
• ST45 mp, zona Teatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, 200 euro. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment in Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)

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

O Preț 100.000 lei go iei neij

VARIANTA ALEASA
1 ';■■■ ' 2 ■ 3 '■

1 apariție ■ 40.000 tel tiraK'-i «MjHOtal Ijipatflte • IDO.Ouo fel
tel BOII tei Mii
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LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare (le lângă 
ktomttoi:
• chioșcul de ziare din stația 
tte autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul rte ziare de lângă
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția
Zamfirescti - B-dtil Decebal.

era» Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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PESCMMF Accident soldat cu 19 răniți3
• Căldură mare. Temperatura înregistrată sâmbătă în capitala cehă, de 31,8 grade Celsius, a depășit recordul ultimilor 113 ani pentru această dată, au anunțat autoritățile locale.
• Retrase. DaimlerChrysler va retrage de pe piață pentru verificare 58.000 de automobile Smart ForTwo construite între 1998 și 2000 și vândute în Germania, ca urmarea unei posibile defecțiuni la puntea din față.

de un masaj profesionist la Red Mountain Spa din Saint George, Utah. (Foto: epa)

■ Responsabilitatea îi 
aparține șoferului, care 
nu a apreciat corect 
înălțimea podului.Praga (MF) - Nouăsprezece turiști polonezi au fost răniți, patru dintre ei aflându-se în stare gravă, în urma unui accident de autocar, produs duminică dimineața în apropiere de orașul Olomouc, situat în nord-estul Cehiei, au anunțat serviciile locale de salvare, citate de AFP.„Un autocar etajat polonez, care transporta circa 40 persoane, a intrat, în ’jurul orei 4:00 (5:00, ora României) sub un pod feroviar, pe care l-a lovit cu partea superioară”,
Celebrul Big Ben s-a oprit

Mai bine 
fără fete

Londra (MF) - Băieții au rezultate mai bune la anumite materii atunci când sunt plasați în clase fără fete. Trecerea la clase non-mixte ar contribui la reducerea decalajului între performanțele școlare ale fetelor și băieților, subliniază autorii studiului desfășurat timp de patru ani în 50 de instituții școlare.Studiul a fost comandat de Guvernul britanic pentru a găsi o soluție care să reducă decalajul dintre rezultatele la școală ale fetelor și băieților.
Orbire

Londra (MF) - Autoritatea de reglementare din sectorul farmaceutic și alimentar din Statele Unite (Food and Drug Administration) a anunțat, vineri, că a primit 38 de plângeri privind a- pariția „unui tip de orbire” la persoanele care au apelat la pastilele Viagra, destinate combaterii impotenței.

Oliver Stone
(Foto: EPA)

■ Nimeni nu știe din ce 
cauză, dar ar putea fi de 
vină căldura pentru 
această defecțiune.

Londra (MF) - Big Ben, celebrul orologiu londonez, a stat pentru mai mult de o oră, vineri seara, și nimeni nu știe exact din ce cauză, au a- nunțat surse oficiale din capitala britanică.Ceasul, vechi de 147 ani și unul dintre cele mai fiabile
Arestat
Los Angeles (MF) 
Regizorul american 
Oliver Stone a fost 
arestat vineri seara, 
pe Sunset Boulevard 
din Beverly Hills, pen
tru că a condus în 
stare de ebrietate și 
avea droguri asupra 
sa, dar a fost eliberat 
sâmbătă dimineața 
în schimbul unei 
cauțiuni de 15.000 
de dolari.
Cineastul, care și-a 
lansat cel mai recent 
film, „Alexander", în 
noiembrie anul tre
cut, avea „simp- 
tomele unui om 
beat" în momentul 
în care a fost oprit 
de polițiști. La 
percheziționarea 
mașinii regizorului, 
polițiștii au găsit o 
substanță interzisă, 
însă nu s-a precizat 
ce anume.

Big Ben (Foto: FAN)

Parada GayFest la București

Nouă frați pătați așteaptă să fie scoși la prima lor plimbare în grădină. (Foto: fan)

■ Peste o sută de per
soane aparținând 
minorităților sexuale au 
participat la marș.

București (MF) - Parada GayFest a început în Capitală, reprezentanții minorităților sexuale pornind sâmbătă, în jurul orei 18:30, într-un marș pe traseul Piața Unirii - Parcul Tineretului, care a fost întrerupt pentru puțin timp de un grup de la Biserica Sfântul Sava, care s-a declarat împotriva homosexualității.
„Fără prejudecăți”Peste o sută de persoane aparținând minorităților sexuale au participat la marș, impresionante forțe de ordine

„Recrutare" de preoți
Londra (MF) - Dioceza catolică Westminster va pune anunțuri de angajare în pub-uri și stații de metrou, din cauza scăderii masive a numărului de preoți din ultimii ani.Decizia a fost luată după consultarea credincioșilor, îngrijorați de scăderea constantă a numărului de preoți. Lansarea campaniei va fi anunțată de cardinalul Cormac Murphy-O'Connor, șeful Bisericii Catolice din Anglia și Țara Galilor, într-o scrisoare trimisă tuturor parohiilor din dioceză.

In „papamobil" (Foto: epa)
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Scot bagaje . (Foto: epa) a declarat directorul serviciilor de intervenție din Olomouc, Milan Brazdil. „înălțimea vehiculului era mai mare decât cea a podului”, a spus el.Pasagerii autocarului reveneau dintr-o vacanță petrecută în Croația.
din lume, s-a oprit la 22:07, o- ra locală, a reînceput să funcționeze, iar la 22:20 a stat din nou timp de 90 min., pentru ca apoi acele să repornească.Căldura ar putea fi de vină. Ziua de vineri a fost cea mai călduroasă înregistrată în a- ceastă perioadă la Londra, din 1953, temperatura maximă fiind de 31,8 grade Celsius.Big Ben e celebru pentru e- xactitatea sa. Ceasul a rezistat la zeci de atacuri ale bombardierelor germane în al II-lea război mondial și a continuat să anunțe ora exactă, cu o secundă și jumătate întârziere față de timpul universal.De-a lungul anilor, ceasul a rămas în urmă doar de câteva ori. în 1962, Big Ben a a- nunțat sosirea Anului Nou cu zece minute mai târziu din cauza zăpezii de pe ace, iar în 1976 s-a oprit din cauza unei defecțiuni.

Primul GayFest organizat de fundația „Accept"fiind dislocate la miting, pentru a-i proteja pe manifestanți. Lozinca marșului a fost: „Fără prejudecăți. Iubesc pe cine vreau!”. în zona Bisericii Sfântul Spiridon, un grup format
Prima vizită oficială ca Papă

Bari (MF) - Papa Benedict al XVI-lea a efectuat ieri prima vizită oficială în calitate de Pontif, el sosind la Bari, în sudul Italiei, unde a celebrat o slujbă specială, la care au asistat mai mult de 150.000 de credincioși, în ciuda căldurii.Suveranul a urcat la bordul unui „papamobil”, cu care a traversat esplanada din zona portuară, unde credincioșii au ieșit în întâmpinarea sa.

.H.Vj

Elena Născută în zodia Pești, îi plac muzica, dansul, natura și animalele.
(Foto: Traian Mânu)

din 30 de tineri studenți și e- noriași ai lăcașului Sfântul Sava au început să strige „Nu homosexulității!” și să-i instige pe manifestanți. în ciuda eforturilor polițiștilor de a-i deter
Credincioșii au luat parte la mesa care încheie cel deal 24-lea „congres euharistie” organizat de Biserica italiană, pe tema „Fără duminică nu putem trăi”.în timpul slujbei, câteva zeci de credincioși au leșinat din cauza temperaturii foarte ridicate. Mii de voluntari le- au împărțit participanților sticle cu apă și apărători de soare pentru cap. 

mina pe manifestanți să-i ignore pe instiganți, persoane aparținând minorităților sexuale au început să-i apostro feze, la rândul lor, pe enoriașii de la Sfântul Sava, ceea ce a degenerat într-o bătaie.Conflictul a fost stins imediat, polițiștii intervenind și împrăștiindu-i pe protestatari, iar manifestanții și-au continuat marșul. Pe lângă manifestanți - majoritatea costumați și purtând stegulețe colorate - bucureșteni curioși s-au alăturat lor.în data de 26 mai, Primăria Capitalei a acordat autorizație acestui marș, după ce refuzul inițial al municipalității a fost criticat de președintele țăRomâniei și de ministrul Justiției.

Chrysler cu 77 de etaje, din New York, a aniversat vineri 75 de ani. Este opera arhitectului William Van Alen. (Foto: epa)
■ ___________ y

1


