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Impozite tot mai mari

In ultimele zile, la Praga a plouat torențial, grindina și apa afectând serios circulația mașinilor și pietonilor. (Foto: epa)

■ O brambureală de 
neimaginat a guvernat 
finanțele românești 
timp de câteva zile.

Deva (C.P.) - Impozitele majorate pentru veniturile din dobânzi, tranzacții imobiliare și câștigurile pe piața de ca

i. saaow

MCOMEX
Fericitele câștigătoare ale ediției a-IX-a a “Raliului Frumuseții” au primit din partea organizatorilor premii în bani și obiecte, /p.7

(Foto: Traian Mânu)

• Comisie. Prefectul Cristian Vladu a anunțat că o comisie din partea Ministerului Administrației și Internelor ar putea sosi astăzi la Deva pentru a verifica acuzele pe care le-a adus șefului Serviciului de Informații și Protecție Internă Hunedoara. „Nu am nimic cu instituția în sine", a precizat prefectul. (M.S.)
• Independent. Deputatul hunedorean Liviu Almășan a fost nominalizat de către fostul președinte al PPRM, Corneliu Ciontu, printre cei care au constituit un grup parlamentar independent, format din 14 depu- tați, în vederea creării, în următoarele săptămâni, a unui nou partid de orientare populară creștin-democrată. (D.l.)
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pital se aplică, totuși, de la 1 iunie, după ce autoritățile au reușit, pe ultima sută de metri, să publice în MO decretul prezidențial prin care a fost promulgată legea de modificare a Codului Fiscal. Potrivit formei actuale, veniturile obținute pe piața de capital și cele din dobânzi 

sunt impozitate cu 10%. Tot de la 1 iunie se introduce și TVA pentru serviciile de transmisie de programe TV prin cablu. La începutul lunii, brokerii, agenții imobiliari, notarii nu știau ce să facă! „Impozităm sau nu?”, aceasta era întrebarea la care nici măcar Ministerul Finanțelor

nu avea un răspuns coerent. Aplicabilitatea lor a devenit realitate vineri dar, cum a urmat week-end-ul, doar de azi putem spune că avem o certitudine... la impozitare. Până la 4 iunie au rămas valabile cotele de 1% de impozit pentru veniturile din dobânzi și câștiguri.

Al treilea mandat de președinte
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■ Ministrul delegat 
pentru comerț, luliu 
Winkler, reales preșe
dinte al UDMR în județ.

Deva (M.S.) - Președintele UDMR Hunedoara, luliu Winkler, a declarat ieri, într-o conferință de presă, că obiectivul primordial în noul său mandat va fi finalizarea șco

lii maghiare din Deva. Unitatea de învățământ va reuni toți elevii care studiază în secțiile maghiare, de stat, ale școlilor și liceelor din Deva.Un alt obiectiv se referă la întărirea celor 15 organizații locale ale UDMR Hunedoara, cu scopul pregătirii viitoarelor alegeri și recâștigarea mandatelor de consilier județean și de parlamentar pe ca

re filiala le-a deținut în perioada 2000-2004.De asemenea, între proiectele președintelui UDMR Hunedoara se numără și asigurarea unui rol politic „suficient de pregnant” al organizației în județ.La conferința județeană a UDMR a participat un număr de 107 electori din organizațiile locale.

Avertizări
Deva (D.L) - Prefectura a primit avertizări în ceea ce privește înrăutățirea vremii în această perioadă. Astfel, se așteaptă o scădere a temperaturilor, precum și ploi, fără a se depăși cotele de atenție pe râurile din județ, neexistând pericol de inundații.

Situația copiilor nășeați vii in 
județul Hunedoara

Comun»*

2001

2002

2003

2004

2004

2002

2003

2004
2001

I

Fără plata taxei Radio Tv
■ Agenții economici ar 
putea scăpa de plata 
taxei către serviciile 
publice de radio și Tv.

Deva (M.S.) - Un grup de șase deputați din partea PD și a PNL va supune atenției Parlamentului o propunere legislativă privind eliminarea taxei Radio-Tv în cazul societăților comerciale care nu dețin aparate de radio sau de televiziune și ai căror reprezentanți legali declară acest lucru pe propria răspundere, a anunțat, deputatul PD Mo

nica Iacob Ridzi. Proiectul va fi înaintat comisiilor de specialitate săptămâna viitoare. „Persoanele juridice plătesc taxa Radio-Tv, chiar dacă nu dețin aparate de recepție a programelor. Pentru o firmă mică, taxa, de 800.000 de lei pe lună, este destul de mare. Dorim să eliminăm această prevedere din lege, astfel încât taxa să fie achitată doar de beneficiarii serviciilor publice de radio și de televiziune. Credem că astfel se va face dreptate”, a spus deputatul Monica Iacob Ridzi, semnatar al propunerii. fiind invitată pentru susținerea unui concert pe scena„Serbărilor Cetății”, /p.6 (Foto: Traian Mânu)
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• Alte dovezi. Tribunalul Penal Internațional (TPI) mai deține și alte înregistrări video care prezintă dovezi ale masacrului din 1995, căruia i-au căzut victime musulmaniibosniaci din Srebrenița, a declarat procurorul Carla Del Ponte (foto).(MF)
• Solicită eliberarea. Șeicul Abdullah Ben Bieyah, lider religios mauritan de rang înalt, a cerut „onorabililor combatanți ai rezistenței să o elibereze pe Florence Aubenas și pe șoferul său, Hussein Hanun", răpiți în urmă cu cinci luni în Irak.(MF) w

Pregătiți de 
alegeri

București (MF) - PSD | este pregătit pentru ale- i geri anticipate, a decla- | rat, ieri, într-o conferin- i ță de presă, președintele executiv al formațiunii, î Adrian Năstase, apreci- i ind că un astfel de scru- i tin ar putea deveni „necesar” în perioada ur- i mătoare. El a apreciat că alegerile anticipate ar putea să apară foarte î curând, și probabil în î toamnă problema se va 1 pune mult mai serios. „Faptul că Traian Băses- i cu consideră că este ne- i voie de alegeri anticipa- ; te, ne face să ne aflăm, într-un fel, de aceeași parte a baricadei, să considerăm, și dânsul și ; noi, că actualul Guvern trebuie schimbat”, a mai spus liderul PSD. ; Adrian Năstase a mai afirmat că departamentele pe domenii de acti- ; vitate ale partidului, pecare le coordonează, se vor manifesta dinamic în perioada următoare. „Vrem să urmărim pe tot terenul Guvernul, om la om”, a adăugat el.

Pervez Musharraf

SlltC de persoane au participat, sâmbătă, la Beirut, la funeraliile jurnalistului Samir Qassir, ucis joi într-un atentat comis în capitala Libanului. Opoziția libaneză, care a făcut apel la o participare masivă la funeralii, a acuzat Siria de implicare în asasinarea lui Samir Kassir, luciu respins cu fermitate de Guvernul de la Damasc. Colegii lui Samir Qassir au scos sicriul din sediul cotidianului An-Nahar, situat in Piața Martirilor, unde ziaristul a rostit, în februarie mai multe discursuri în fața manifestaților antisirieni. Moartea lui Qassir a sporit presiunea asupra președintelui prusirian. Emile Lahoud, opoziția cerând demisia acestuia. (Foto; erai

Fulgerul lovește al-Qaida
Condamnă 
profanarea 
Abu Dhabi (MO - Pre
ședintele pakistanez, 
Pervez Musharraf, a 
condamnat, sâmbă
tă, actele de profana
re a Coranului, apre
ciind aceste acțiuni 
drept „impardonabi- 
le", după ce armata 
americană a confir
mat înregistrarea de 
incidente de acest 
gen la Guantanamo. 
„Guvernul nostru es
te de părere că s-a 
comis cel mai îngro
zitor act", a subliniat 
el, cu ocazia unei vi
zite în Emiratele Ara
be-Unite. Președinte
le Musharaf conside
ră că aceste fapte 
trebuie să facă obiec
tul unei anchete, iar 
cei vinovați trebuie pe
depsiți. Vineri seară, 
armata americană a 
asigurat că, după trei 
săptămâni de anchetă, 
s-au descoperit dnci 
cazuri „de tratamente 
aparent nerespectu- 
oase„ față de Cartea 
Sfântă, la Guantanamo.

■ Operațiunea lansată 
de autoritățile irakiene 
a dus la capturarea a 
peste 170 de insurgenți.

Bagdad (MF) - Un adjunct al liderului rețelei al-Qaida în Irak, Abu Mussab al-Zarqawi, a fost arestat cu ocazia unui raid efectuat la Mosul, au anunțat, ieri, surse militare irakiene, în timp ce peste 170 de persoane au fost reținute în ultimele 48 de ore la Bagdad, în cadrul operațiunii Fulger, relatează AFP. „Teroristul Mollah Mehdi, adjunctul lui Zarqawi, a fost arestat vineri seară, într-un raid în

estul orașului Mosul”, a declarat generalul Khalil Ahmad al-Obaidi. „Alți cinci teroriști, dintre care fratele lui Mollah Mahdi, âu fost arestați în timpul acestor operațiuni”, a adăugat el, subliniind că presupusul adjunct al lui Zarqawi nu este irakian, ci originar „dintr-o țară arabă”. Potrivit oficialului irakian, „Mollah Mehdi este acuzat de crime, asasinate și organizare de atacuri sângeroase”.Rețineri masiveMai mult de 170 de persoane, dintre care șapte combatanți străini, au fost reținuți

în ultimele 48 de ore la Bagdad și în regiunile adiacente, în cadrul operațiunii Fulger, lansată la 29 mai, au anunțat surse din cadrul Ministerului irakian de Interne.Potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului, colone Iul Adnan Abdel Rahman, 27 de „criminali” au fost reținuți sâmbătă, în cartierul Zafara- nia din sudul capitalei, unde au fost co'nfiscate „cantități impresionante” de arme. O altă persoană a fost arestată în cartierul Rahmania, în vestul orașului, a adăugat el. Alte 32 de persoane, dintre care un iordanian, au fost arestate la

Latifiyah, la 40 de kilometri sud de Bagdad, în timp ce forțele irakiene, ajutate de trupele americane, desfășoară o operațiune în regiunea Mah- moudiyah, la 30 de kilometri sud de capitală, unde au fost reținuți 24 de presupuși insurgenți Potrivit comandantului Webster Wright, purtătorul de cuvânt al armatei americane, un total de 84 de persoane au fost arestate vineri, la sud-vest de Bagdad. Trupele americane și irakiene au* descoperit o rețea de buncăre și aproape 50 de ascunzători de arme în provincia rebelă Al Anbar, la vest de Bagdad.,
Se încearcă relansarea Uniunii

împotriva teroriștilor
Madrid (MF) - Gâteva sute de mii de persoane au participat sâmbătă la o demonstrație, la Madrid, pentru a-și exprima opoziția față de începerea negocierilor cu ETA. Ma- nifestanții, reuniți în urma apelului lansat de organizațiile victimelor terorismului, susținut de opoziția de dreapta, au fost în număr de peste un milion, potrivit organizatorilor. Poliția municipală din Madrid a estimat numărul lor la 850.000. Manifestația, care s-a desfășurat fără incidente, a avut loc sub sloganul „Pentru ei, pentru toți. Negocieri, nu în numele meu”. Demonstranții au protestat față de rezoluția adoptată la 17 mai de deputății spanioli, care propune deschiderea unui „dialog” cu ETA, cu condiția ca membrii organizației separatiste să depună armele. Asociația victimelor terorismului, principala organizatoare a manifestației, a pus la dispoziție 300 de autobuze pe întreg teritoriul Spaniei, pentru protestul la care au participat prinicipalii responsabili ai Partidului Popular, printre care fostul premier Jose Maria Aznar.

Chirac și Schroeder

O Chirac și Schroeder 
s-au întâlnit sâmbătă 
seara, la Berlin, pentru 
un summit de criză.

Berlin (MF) - Prin acesta reuniune cei doi lideri au dorit să demonstreze că tandemul germano-francez are încă forța de a scoate Europa din impas. întrevederea le-a oferit lui Chirac și lui Schroeder ocazia de a pregăti „inițiative comune”, în special asupra perspectivelor financiare ale UE, a declarat purtătorul de cuvânt german, Bela Anda. întrevederea a fost organziată în regim de urgență, după respingerea Constituției UE de Franța și Olanda, lucru care marchează începutul unei perioade de derută în Europa. Schroeder se va mai întâlni cu Chirac la 10 iunie, la Paris. întâlnirea a avut ca scop reafirmarea faptului că tandemul franco-german rămâne o

forță în cadrul UE, în condițiile în care premieruLbr ita^ nic, Tony Blair, susținătorul une concepții liberale asupra Europei, față de care Paris și Berlin s-au opus de multe ori, va prelua, la 1 iulie, președinția organizației.Doresc relansareaCancelarul german se va întâlni la 13 iunie cu Blair, la Berlin, premierul englez urmând să se deplaseze în 14 iulie la Paris. Negocierile referitoare la bugetul UE pentru perioada 2007/2013, care figurează pe ordinea de zi a Consiliului European, a reprezentat unul dintre subiectele de discuție dintre Schroeder și Chirac. Franța și Germania sunt de părere că încheierea unui acord asupra bugetului la summitul de la Bruxelles ar demonstra că Europa continuă să funcționeze, în pofida climatului de scepticism.

S-a gândit să 
plece

București (MF) - Fostul președinte Ion Iliescu a recunoscut, sâmbătă, că se gândește la posibilitatea de a pleca din PSD, el afirmând, totodată, că intenționează să renunțe la funcția de lider al grupului social-democrat din Senat. Iliescu a amintit că, în 2002, atunci când era întrebat ce va face după < încheierea mandatului, a spus că va dori să aibă în continuare o prezență activă în viața politică, dar nu are de gând să îndeplinească nici un fel de funcții executive, nici pe linie de stat, nici pe linie de partid. Iliescu și-a exprimat regretul că și-a schimbat această decizie la o solicitare expresă din partea Congresului extraordinar al PSD din 2004.
Se pregătesc de proces

Victimele ETA au manifestat la Madrid.

Bagdad (MF) - Autoritățile irakiene au apreciat că procesul lui Saddam Hussein ar putea începe în două luni. „Există probabil peste 500 de plângeri împotriva lui Saddam, însă nu există motive să pierdem timpul examinându-le pe toate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului irakian. Acesta a menționat că Guvernul este de părere că acest caz ar trebui judecat rapid. într-o declarație publicată sâmbătă de cotidianul As- harq Al-Awsat, judecătorul Raed Juhi, care se ocupă de instrumentarea dosarului lui Saddam Hussein și a principalilor demnitari ai regimu

lui său, a declarat că procesul ar putea începe peste cel mult două luni.„Până în prezent am încheiat 12 dosare de inculpare împotriva lui Saddam și a u- nor foști responsabili, ei fiind pasibili de închisoare pe viață sau condamnare la moarte”, a adăugat el, fără să precizeze despre ce dosare este vorba. Tribunalul Special Irakian, înființat în decembrie 2003 de coaliația condusă de Statele Unite, trebuie să îl judece pe Saddam Hussein, care este încarcerat împreună cu alți 11 demnitari ai regimului său, într-o închisoare de maximă securitate din Bagdad.
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re sco»t

• Bani pentru calculatoare. Un număr de 20 de elevi din județul Hunedoara va primi 200 de euro în vederea achiziționării de calculatoare. Lista cu numele acestora poate fi consultată la adresa http://www.euro200.edu.ro. (C.P.)
• Ziua Mediului. Asociația de Turism Montan „Kogaion" Orăștie a marcat ieri sărbătorirea Zilei Internaționale a Mediului printr-o acțiune specifică desfășurată în Rezervația Naturală Cheile Măzii, arie protejată aflată în custodia clubului orăștian. (D.l.)
r&PTM. BiVEMS

Aventuri de 
autostopist

Daniel I. Iancu
daniel, ia ncu@infominiedia.rQ

Mai nou, nu poți nici să iei o ocazie 
obișnuită, „în dulcele stil clasic", din 
aceea în care tu faci cu deștiu' mare un semn 

într-o anumită direcție, iar nenea șoferu' 
oprește, te întreabă politicos „încotro?", după 
care te poftește să ocupi un loc în spațiul 
mobil pe care-l conduce. De-o vreme te pân
desc ochii plini de deferență ai unor indivizi 
ce se oferă să te teleporteze oriunde-i pofti, 
cu-n preț „ca la autobuz" și - grăiește el - la 
juma' din timp. N-am încercat eu toate vari
antele, da' nici unul dintre hârburile acelea 
pe roți în care am avut nechibzuința să mă 
sui (constrâns fiind de privirile de sinucigaș 
ce sigur va face victime colaterale dacă va fi 
Itratat cu refuz) n-ar merita titulatura de 
Autovehicule. Pentru că însuși termenul de 
mai sus presupune ca hardughia să se 
deplaseze singură și nu împinsă până la pri
ma pompă de pasagerii ocazionali! Unde, 
pentru ca insolita călătorie să poată continua, 
„piratul" modern cere banii în avans ca să-și 
bage benzină... Bineînțeles că-n rezervor!

Chestiunea ar fi ea cum ar fi, dacă n-ai 
risca să te mai dea jos și-n plin câmp 
și până la urmă, s-ajungi țpț la mila bietului 

autobuz (pe câre-af refuzat să-l mai aștepți 
două ore în stație). Asta din cauza unor pro
bleme minore, ca de pildă lipsa oricărui 
interes din partea mașinii de a se mai urni cu 
vreo roată, cu toate vorbele de dulce profe
rate de șofer. Așa că stai și te întrebi, pe 
bune: oare unde ne sunt „ia-mă nene"- urile 
de altădată?

Cu puțin timp înainte de finele acestui an școlar, cei care se ocupă de micii cititori deveni i-au premiat pe cei mai fideli cititori. Ei au fost selectați după parcurgerea unui an presărat de cât mai multe lecturi.
(Foto: Traian Mânu)

Cozma, judecat la CraiovaBucurești (C.P.) - Fostul lider al mine- I rilor, Miron Cozma, va fi judecat la Craiova. Magistrații de la Judecătoria Craiova vor decide mâine dacă el va fi sau nu grațiat, după ce înalta Curte de Casație și Justiție a decis că dreptul legal de soluționare a cauzei revine Judecătoriei Craiova și nu Judecătoriei Sectorului 5 București, unde fusese trimis inițial dosarul. Acesta se referă la contestația făcută de Miron Cozma împotriva abrogării decretului de grațiere din decembrie anul trecut, în urma căreia, după eliberare, a fost din nou închis. Potrivit președintelui Judecătoriei Craiova, Robert Condurat, dosarul lui Cozma a ajuns deja la Craiova, iar completul de judecată a fost stabilit.

Centru de excelență în informatică
■ Proiectul este o pre
mieră națională și va fi 
aplicat, pentru început, 
în Valea Jiului.

Deva (M.S.) - Un Centru de excelență în informatică pentru copiii din Valea Jiului va fi înființat în Petroșani cu sprijinul mai multor companii de profil, a anunțat, la Deva, deputatul Monica Iacob Ridzi, membru al Partidului Democrat.Proiectul va fi realizat în baza unui parteneriat între Primăria Petroșani, care va pune la dispoziție un spațiu adecvat, și companiile menționate, care vor asigura echipamentele necesare. Inițiativa aparține deputatului Monica Ridzi, care a

menționat că proiectul, o premieră națională, ar putea deveni funcțional în maxim două luni de zile.Copii autodidacți„Sunt foarte mulți copii din Valea Jiului care au câștigat concursuri de informatică. Mulți dintre ei sunt autodidacți. Dorim să-i pregătim pe acești copii în Valea Jiului”, a spus parlamentarul PD.Potrivit deputatului Monica Ridzi, profesorii care îi vor instrui pe copii vor fi aduși de Compania Microsoft, iar selecția va fi asigurată de profesori de informatică din București.Parlamentarul PD a adăugat că proiecte de acest gen ar putea fi dezvoltate și în alte localități din țară. Deputatul Monica Iacob Ridzi

E foarte greu. Mai ales că noi suntem pensionari și pensiile noastre sunt foarte mici. Chiar dacă s-a eliminat abonamentul, majorarea prețului cu 23% mi se pare foarte mare. E chiar mai rău decât cu abonament!
Valeria CăRBUNARu, 
Deva

Scumpirea de 23% a mc de gaz este exagerată, comparativ cu veniturile și nivelul de trai al marii majorități a populației din România. Este foarte bine că am scăpat de abonament.
Virgil, 
Deva

Pentru unele persoane este foarte bine că am scăpat de abonament. Majorarea prețului la gaz face să se echilibreze balanța, astfel că, ori cu abonament ori fără, suma pe care o plătim este cam aceeași.
Oana, 
Deva

Crește valoarea exportului
■ Exporturile României 
au crescut, în primele 
patru luni ale acestui 
an, cu 18,1 la sută.

Deva (M.S.) - Volumul cumulat al exporturilor României, în primele patru luni ale acestui an, s-a ridicat la un nivel de 6,88 miliarde euro, mai mult cu 1,05 miliarde euro decât în perioada similară din 2004, a declarat, la Deva, ministrul delegat pentru comerț, Iuliu Winkler.Luna martie a fost una de vârf în ceea ce privește exporturile, înregistrându-se cele mai mari valori din ultimii 15 ani, cu o sumă de 1,83 miliarde euro. în ceea ce privește exporturile realizate în luna

aprilie, acestea au avut o valoare de 1,79 miliarde euro, mai mare cu 20,4% față de aceeași lună din 2004, când acestea s-au cifrat la 1,49 miliarde euro.Aprecierea leuluiAprecierea leului are influențe în economie. „Dinamica exportului înregistrată în primele patru luni ale anului în curs, comparativ cu perioada similară a anului trecut, se menține la un nivel ridicat, în condițiile în care, pe principalele piețe partenere, creșterea economică rămâne relativ limitată, iar condițiile economice interne sunt, în continuare, marcate de aprecierea monedei naționale”, a afirmat ministrul Winkler.

La Centrul de vizitare Ostrovel (Râu de Mori) al Administrației Parcului Național Retezat s-a sărbătorit, ieri, Ziua Mediului, în concursul „Copii, ieduți de capră neagră și vecinii lor din Retezat”, care s- a derulat acolo cu acest prilej, au participat 16 elevi din clasele V-VIII de la Școlile Generale Sălașu de Sus și Râu de Mori.
(Foto: Sanda 

Bocaniciu)

Greva CFR a 
fost sistatăDeva (I.J.) - Sindicatele „Feroviarul Comercial/ Mișcare” aparținând Regionalei CFR au sistat greva generală programată în perioada 6-13 iunie, pe intervalul orar 7.00-15.00. „Am luat decizia sistării grevei generale ca urmare a faptului că Executivul a aprobat principalele revendicări ale noastre. Ca urmare, salariile au fost majorate cu 7% și ne-au fost acordate 15 tichete de masă, lunar”, precizează Ionel Țiț, liderul sindical al „Feroviarul C/M” Hunedoara.

a m auzit că abona- -ZA.mentul va fi cuprins treptat în prețul pe mc de gaz. Nu putem ști dacă va fi așa sau nu, dar este foarte greu pentru cei cu venituri mici. Totul depinde de hotărârea guvernanților.
MlRCEA PăDUREAN, 
Deva

Nu am nimic de comentat împotriva prețului pentru că oricum este mai bine. ; Abonamentul este groaznic. Suntem obligați să plătim pentru două luni abonamentul. Este o absurditate și sunt niște bani luați pe nimic. 
Maria HoANcă, 
Deva

Neadaptarea vitezei la condițiile de carosabil umed a avut ieri urmări nefaste. Aflat la volanul autoturismului personal, Nedelcu Gheorghe, din Deva, a pierdut con- ț trolul mașinii în dreptul localității Gothatea. a ieșit de pe carosabil și s-a lovit violent de un copac. în urma impactului, șoferul cât și pasagera din dreapta au fost răniți.
(Foto: Traian Mânu) 

__________________________________ _____________________________________________________i

http://www.euro200.edu.ro
mailto:ncu@infominiedia.rQ
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LIBER

1894 - S-a născut compozitorul Sabin Drăgoi (m. 
31.12.1968)
1883 - A murit Ciprian Porumbescu, compozitor și diri
jor; a compus muzică de operetă („Crai nou"), lucrări 
instrumentale („Baladă pentru vioară și pian") și corale 
(„Trei culori", „Pe-al nostru steag") (n. 2/14.10.1853) 
1961 - A murit Cari Guștav Jung, psiholog și psihiatru, 
întemeietorul psihologiei abisale (n. 26.07.1875)
1606 - S-a născut scriitorul Pierre Corneille, creator al 
tragediei clasice franceze (drama „Opri p". tragi come 
dia „Cidul") (rn 2.10.1684)
1875 - S-a născut scriitorul Thomas Mann („Muntele 
vrăjit", „Casa Buddenbrocks", „losif și frații săi") (m. 
12.08 1955)

Calendar religios
6 iunie - Cuv. Ilarion cel Nou; Cuv. Vi- 

sarion; Cuv. Anuv

Deva (S.B.) - Visarion, s-a născut și a crescut în Egipt. Din tinerețe a iubit pe Hris- tos și a răsărit în inima lui lumina darului lui Dumnezeu. El s-a păzit de toată întină- ciUnea păcatului, nepătându-și haina cea duhovnicească, luată de la Sfântul Botez. Cercetând sfintele locuri de la Ierusalim, a văzut pe Cuviosul Gherasim, care-și petrecea viața în pustiul Iordanului și căruia îi slujea un leu. Văzând și pe mulți alți părinți care viețuiau acolo prin diferite locuri și care străluceau în fapte bune și, vorbind cu dânșii, a câștigat mult folos sufletului Său. După ce s-a întors la locul său, și-a dobândit ca părinte duhovnicesc pe Cuviosul Isidor. Adeseori se ducea la el, povățuindu- se de învățăturile lui cele folositoare și s-a îndemnat spre viața cea aspră. împărțindu- și săracilor și mănăstirilor averea rămasă de la părinți, s-a făcut monah.
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HOROSCOP

4?

O

21 mart. - 20 apr.

Acordați mai mult timp și răbdare amicilor care au trecut 
prin situații dificile, dacă vreți să mai aibă încredere în dv. 
și altădată.

21 apr. - 20 mai
îi puteți sugera șefului să vă trimită la cursuri de per

fecționare, să vă încredințeze sarcina organizării unui 
schimb de experiență.

21 mai - 20 iun.

Azi vă aglomerați peste măsura și țineți neapărat să ter
minați toate treburile. Vă simțiți atras de o persoană mai 
în vârstă decât dv.

21 iun. - 20 iul.

Originalitatea și intuiția de care dați dovadă azi vă sunt 
răsplătite. Vă așteaptă o surpriză frumoasă. Nu vă negli
jați interesele.

21 iul. - 20 aug.

Vă deranjează neîncrederea celor din familie. Ei ascultă sfa
turile altora și refuză să vă accepte părerea, deși adevărul 
e de partea dv.

21 aug. - 20 sept.

Relația cu persoana iubită riscă să se deterioreze din 
gelozie. O decizie în plan profesional e mai bine s-o amâ
nați pentru o altă zi.

21 sept - 20 oct.

Ideea unui prieten vi se pare Toarte interesantă. Vă gân
diți să o puneți în practică dar conștientizați că trebuie să 
munciți mult pentru asta.

21 oct. - 20 nov.

Planurile unei investiții au șanse de izbândă. Dacă nu reușiți 
singur, contactați un prieten. Cu inspirație, construiți o 
strategie de succes.

21 nov. - 20 dec.

UTILITĂȚI

Energie electrică________________________________
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08.00-14.00 Zona Brad: Blăjeni, Blăjeni-Plai

Gaz metan________________ _________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. Dorobanți, bl. 22

Str. Liliacului, bl. 19 C

Apă___________________________________
Nu se întrerupe apa în Deva.

Soluția integramei din numă
rul precedent: N — T — U
— E — REPRODUSA — PREȚ
— NES — NOU NĂSCUT — 
TN — JOI — A — PICI — 
SEC — U — INȘI — OG — 
II — OMIS —I — MICA — 
TUG — BIBEROANE — TAN- 
Cl — AA — ZA — TA — TO
— I — PICUT — IACI.

TELEFOANE UTILE
Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrică 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971 

&

Relația cu partenerul de viață e tensionată fără motiv. Totul ‘ 
se rezolvă. Poate ajungeți la un compromis avantajos pen ahj 
tru toată lumea. x’v’

21 dec. - 20 ian.

Ca să nu aveți ce regreta, ar fi bine ca într-o asemenea zi 
să vă țineți cât mai departe de ochii celor din conducere.

21 ian. - 20 febr.

Vreți să faceți totul deodată șl nu vă puteți concentra 
asupra unui lucru. Vă doriți să vă distrați, dar treburile vă 
rețin acasă.

21 febr. - 20 mart.

Succesul vă e asigurat, farmecul dv. e mai puternic decât 
oricând. Cineva își va schimba comportamentul față de dv.

7:00 Jurnalul
TVR

7:45 Agenția doi 
fără un 
sfert

9:20 Cina minute 
de cultură 

9:30 Teleshopping
10:00 Surprize, surprize... Cu

Andreea Marin
12:30 Garantat 

100%
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
14:30 Teleshopping
15:00 Pro

Patria
15:30 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

17:30 Portul
0 miracolelor 

18:30 Știrea zilei 
19:00 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

20:10 Leul greu
20:15 lartă-măl 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.

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

2230 Burlacii Cu: Mihai 
0 Călin, Marius Rizea, 

Rozi și Rabă, Ileana 
Lazariuc, loan Andrei 
lonescu, Radu Zetu, 
Mana Roman 

23:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

2330 Nocturne
030 Masada (dramă, SUA 
O 1981). Prima parte. Cu:- 

Peter O'Toole, Peter 
Strauss

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

9:15 Tânăr și
0 neliniștit 

10:15 Apropo TV 
11:15 Dinotopia III

> (reluare) 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Ciuleandra

H (reluare, dramă, 
România, 1985). 
Gu: Ștefan lordache, 
Gheorghe Cozorici, 
Ion Riâiu, Anca 
Nicola, Gilda Marines
cu, Cornel Gârbea, 
Alexandru Dobrescu, 
Romeo Pop

16:00 Tânăr și neliniștit
0C u: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Teo Emisiune de diver

tisment
19:00 Știrile ProTv Sport Vre

mea

20:15 Ghinionista (comedie,
G Marea Britanie, 1996) 

Cu: Harvey Keitel, 
Cameron Diaz, Craig 
Sheffer, Billy Zane, 
Shay Duffin . Acțiunea 
filmului se petrece într- 
un peisaj idilic, pe o 
insulă însorită, unde 
George (Harvey Keitel) 
și frumoasa sa soție, 
Nathalie (Cameron 
Diaz) își petrec vacanța 
în casa familiei lor. 

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

2005
23:50 Dispăruți fără urmă.

g Cu: Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close

0:45 Icstrim tivi 
1:15 Știrile Pro TV 
230 Apropo TV

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

Ovidiu Uscat
10:30 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 
gj pasiune. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, 
să suferi, să pierzi, 
să câștigi... Dar 
dragostea adevărată tri
umfă întotdeauna. Un 
portret dulce-amărui al 
provinciei italiene, o 
realitate socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 
îndeosebi sentimentele, 
ingredientele principale 
ale serialului

17:45 9595 Te învață ce să 
Iad

19:00 Observator

20:30 Șase zile, șase nopți
.omedie, SUA, 1998). 

Cu: Harrison Ford, Anne 
Heche. Aflată în 
vacanță, o jurnalistă 
acceptă să plece într-o 
localitate din apropiere, 
pentru a realiza un 
reportaj.

22:30 Observator 
23:15 Invindbilll (acțiune,

SUA, 2001) Legenda 
spune că un grup de 
îngeri întunecați, 
cunoscuți sub numele 
de Oamenii Nopții, au 
existat pe Pământ încă 
din vremurile străvechi, 
l-au vânat pe oameni 
tot timpul: de la prima 
picătură de sânge 
vărsată în van

1:00 Concurs Interactiv 
2:00 Observator (reluare) 
3:00 Aventuri de vacanță 
4.-00 Stagiarii 
430 Vivere

7:00 Culoarea păcatului
0(reluare)

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

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

0(reluare)
14:15 Răzbunarea (reluare) 
15:30 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

0riel, Malema Solda,
Agustina Lecouna, Lydia 
Lamaison, Jorge Mar- 
rale, Carlos Poraluppi, 
Manuel Vicente 

17:25 Vremea de acasă 
17:30 Poveștiri adevărate

Emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru 

18:00 Rețeta de acasă 
18:10 Luna. Cu: Gaby Espino, 

0Christian Meier, Ana
Cristina Geithener, Ale
jandro de la Madrid, 
Julio Cesar Luna

19:15 Te voi învăța să iubești 
gCu: Danna Garda,

Miguel Varoni

20:10 Mama vitregă.
0Cu : Victoria Ruffo,

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

21:10 Anita.
g Primele două 

episoade. 
Cu: Ivonne Montero,
Reynaldo 
Gianechini, Jorge 
Enriqueabello 

23:00 Culoarea
0 păcatului 

0:00 Răzbunarea
0 (reluare)

1:00 Poveștiri adevărate
Cu Dragoș Stănescu 
(reluare)

130 îndrăgostește-mă de 
line

7:00 D'ale Iu' Mitică
(reluare)

8:00 Teleshopping
8:30 Cezar și tipar 
9:00 Ferma 

10:00 Anca lui Noe
(reluare)

10:30 Poftă bună!
11:00 Minorități sub trei dic

taturi
11:30 Circi minute 

de cultură 
11:45 Pasiuni 
12:30 Dosarele secrete ale
□ KGB

13.30 Teleshopping
14:00 Desene animate: Tom-

□ my și Oscar 
14:30 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

tru România 
18:15 Zestrea românilor 
19:00 Soția lui Lorenzo

20:30 Limita de sus e cerul 
21:00 Neuitatele personaje 
2130 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 0 notă de distincție 
f I (dramă, Marea Britanie, 

1973) Cu: Glenda Jack- 
son, George Segal, Paul 
Sorvino. Regia Melvin 
Frank. Nominalizată la 
patru premii Oscar în 
1973, această comedie 
romantică unește două 
personaje - el, ameri
can, însurat, agent de 
asigurăr

24:00 Agenția Episodul 8. Cu: 
0 Gil Bellows, Rocky Car

roll, David Salomon 
Regia: Michael Nankin 
și Michael Salomon 

0:50 Oala sub
presiune

220 Fiica Iul D'Artagnan
£4 (Franța, 2000)

7:00 Teleshopping
730 Capital TV
7:55 Sport cu Fiorentina
8:00 Teleshopping 
8:30 Sunset Beach 
9:30 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 

12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:20 Focus. Emisiune infor

mativă
15:25 Dragoste și putere 
16:15 Fă-ți bagajelel 
17:10 Camera de râs 
17:30 Trăsniți îh NATO 
18:00 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina Jopescu 
19:00 Viața la extrem

20:00 Serginio. Cu Sergiu
Mihalcea

21:00 Tradați în dragoste 
22:00 Trăsniți în NATO. Sol- 

dații prezentați în pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar în 
acest sezon cu totul 
schimbați. Ei încearcă să 
șteargă imaginea de 
echipă neîndemânatică 
creată până acum și 
visează să devină 
primul comando româ
nesc din istoria NATO.

2230 Focus Plus. Cu:Silvia
Ticula

23:00 Fanatik Show. 0 emisi
une care și-a câștigat o 
puternică notorietate 
într-un timp foarte scurt 

1:00Tocus plus. Sport. 
Meteo, (reluare)

2:00 Bani la greu 
300 Clubul de

noapte

6:00 Băiatul și lupul (aven-
Jturi, Germania, 2002).

Cu: Burt Reynolds, Mar- 
the Keller, Jason Priest
ley, Devon Douglas Der- 
witz, John Neville. 
Regia: Rod Pridy 

7:30 Agentul Cody Banks 
Q (aventuri, SUA, 2003). 

9:10 Dave și Locky (come
die, Irlanda, 2002) 

10:45 O afacere mare (come
die, SUA, 1988). Cu: 
Bette Midler 

12:25 Joe și Max (dramă, 
a SUA, 2002).

14:20 Stupoare și furnicături
(comedie, Franța, 2003).

16:10 Mândrie și prejudecată
(comedie, SUA, 2003).
Cu: Orlando Seale 

18:00 în adâncuri (dramă, 
3 Anglia, 2004) 

19:30 Pe platourile de 
filmare. Episodul 23 

20:00 Totul sau nimic (dramă,
Germania, 2003). 

21:35 Secrete divine (come
ta die, SUA, 2002). Cu:

Sandra Bullock, Ellen 
Burstyn

23:35 Feardotcom (horror, 
S Marea Britanie, 2002).

Cu: Stephen Dorff 
1:15 Premiile Academiei

Europene de Film 2004

09:00 Știrile TV Sport 09:30 
Baschet masculin: All Star Game 
România (r) 11:00 Știrile TV 
Sport 11:05 Teleshopping 11:20 
Rugby Total 12:00 Știrile TV 
Sport 12:10 Fotbal Divizia B: 
C.S. Otopeni - F.C. Sibiu (relu
are) 14.1X) Știrile TV Sport 14:10 
Rugbi: Românai - Scoția (trans
misiune directă) 16:00 Știrile TV 
Sport 1630 Fotbal: Turcia - gre
cia, în preliminariile Campiona
tului Mondial Germania 2006 
(r) 1830 Știrile TV Sport 190) 
Fotbal: Brazilia - Paraguay, în 
preliminariile CM (r) 21:00 Știr
ile TV Sport 21:30 Fotbal: 
Ecuador - Argentina, în prelim
inariile CM 2330 Hai la lupta 
cea mare! OftOO Știrile TV Sport

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

da
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

08.45 Privire în trecut (dramă, 
SUA, 2004)

10.30 Fata lui Johnny (dramă, 
SUA, 1994)

12.15 0 femeie obișnuită 
(dramă, Statele Unite 
ale Americii, 1991)

14.00 Pe urmele lui Buck 
McHenry (dramă, SUA, 
2000)

15.45 Privire în trecut (dramă, 
Satele Unite ale 
Americii, 2004)

17.30 Fata lui Johnny (dramă, 
SUA, 1994)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling

20.15 Promisiuni deșarte 
(dramă, SUA 1993)

22.00 Jordan (s)

10.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt

1030 S-a născut o mașină 
11.00 Tancuri
12.00 Vânători de mituri
13.00 Cel mai dificil tunel
14.00 Progrese uriașe
15.00 Mașini extreme
16.00 Locuri amăgitoare: 

Pământul
17.00 Câmpuri de bătălie
18.00 Aventuri la pescuit cu

Rex Hunt
1830 Pasionat de pescuit
19.00 Curse asurzitoare. Sub

mersibil
20.00 Confruntarea fiarelor, 

aligatorul contra ursului 
brun
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• investiție. Primăria Comunei Pui a investit în acest an 130 de milioane de lei pentru reconstrucția și extinderea școlii primare, grădiniței și căminului cultural în satul Uric. A fost refăcut în întregime acoperișul și au fost renovate interioarele. (C.P.)• Frică de tehnologie. Lipsa de încredere în ceea ce privește siguranța sistemelor informatice folosite și erorile care ar putea apărea în aplicațiile informatice sunt principalele motive pentru care firmele nu ar utiliza serviciile electronice bancare. Acesta este rezultatul unui sondaj INSOMAR. (C.P.)

„Vreau 
ceva în

să las 
urmă"

Bani pentru profitul 
reinvestit de firme

Deva (C.P.) - Agenția Națională pentru întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație alocă bani pentru dezvoltarea firmelor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit. Firmele trebuie să aibă capital integral privat, nu trebuie să aibă restanțe la plata impozitelor către bugetul de stat, nu sunt în stare de faliment ori de lichidare, nu au afaceri administrate de un judecător sindic, nu au activitățile comerciale suspendate, au încheiat anul fiscal anterior cu bilanț pozitiv și au reinvestit tot sau în parte profitul și cele care nu au aplicat amortizarea accelerată.Valoarea ajutorului financiarDacă profitul unei firme la sfârșitul anului 2004 este de 10 mii. lei, iar din acest profit societatea investește 5 mii. de lei, valoarea ajutorului de stat este de 25% din profitul reinvestit. Dacă societatea ar fi investit întregul profit realizat, atunci ar fi putut beneficia de un ajutor de stat în valoare de 2,5 mi. lei. Suma maximă ce se poate aloca unei firme este de 2 miliarde de lei. Beneficiarii fondurilor alocate prin program sunt obligați să asigure, din surse proprii, minimum 25% din costurile eligibile aferente investiției.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

CUVÂNTUL LIBER: Ascensi
unea politică fulminantă pe 
care ați avut-o v-a schimbat 
viața. Ce înseamnă aceasta 
pentru omul Iuliu Winkler?

luliu Winkler: Nu mi-a plăcut niciodată amatorismul și lipsa de profesionalism și poate asta a avut o importanță deosebită. Pot spune că parcursul meu politic este unul bun în sensul unei idei de temeinicie. Din decembrie 2004 viața mea s-a schimbat total, m-a rupt de mediul de acasă, de familie. La vară va trebui să luăm o decizie, cu

ceea ce fac. Soția și mama au înțeles că există o vârstă pentru toate evenimentele, chiar dacă nu agreează ideea că sunt mai mult plecat. Vorbesc zilnic la telefon cu băiatul meu și, chiar dacă are doar 5 ani, are opinii și păreri despre ceea ce trebuie să fac eu.
CL: V-ați dori o carieră 

politică pentru băiatul 
dvs.?I.W.: Nu-i voi recomanda să aleagă politica. Doresc să mă asigur că va primi o educație sănătoasă. Va decide singur ce vaface în viață. Mă bucur luliu Winkler pledează pentru consecvență și valori naționalesoția, dacă familia mea se va muta cu mine la București.

CL: Cum percepe familia 
dvs. schimbarea prin care 
treceți?I.W.: Familia mă susține în

pentru el, pentru că este o fire sociabilă.
CL: Ați lucrat atât cu Ilies

cu cât și cu Băsescu. Numiți 
câte o calitate și un defect 
al fiecăruia.

CARTE DE VIZITA
r w w w w w - - - « - « »

luliu Winkler
Data nașterii: 14 martie 1964

Starea civilă: căsătorit/ un copil
Experiența profesională:

- deputat, subprefect (1999 - 2000), con
silier județean, CJ Hunedoara, ministru 
delegat pentru comerț în cadrul MEC, 
președinte UDMR - Organizația jude
țeană Hunedoara
Studii:.

- Institutul Politehnic „Traian Vuia" Ti
mișoara, Fac. de electronică și telec.

- Facultatea de Științe

I.W.: Băsescu este un comunicator excelent, dar nu cred că și-a preluat postura de președinte. Poate ăsta e secretul său. Calitatea lui Iliescu este că simte pulsul națiunii și se conformează lui. Consider că este persoana care a făcut cel mai mare rău națiunii române.
CL: Considerați că există 

diferențe între români și 
comunitatea maghiară din 
Ardeal?LW,: Există diferențe între ei ca între oricare alte popoare din Europa sau din lume. Comunitatea maghiară din Ardeal este aparte pentru că aparține ambelor culturi. Cultura personală rămâne

însă cea mai importantă.
CL: Care este defectul care 

vă dezavantajează în viață 
și calitatea care vă ajută?I.W.: Mă manifest coleric cu colaboratorii apropiați, ceea ce nu denotă diplomație. Calitatea mea numărul unu este dorința de autoperfecționare. îmi place ordinea și acționez așa cum am fost învățat de bunicul meu: să las ceva în urma mea.

CL: Aveți loc în agenda 
dvs. foarte încărcată să vă 
satisfaceți câte un mic 
capriciu?

I.W.:: Rareori. Atunci ascult muzică și citesc. Autorul preferat este Hemingway.

accesorii din întreaga lume vor participa în acest an la expoziția internațională de profil ce va fi găzduită în luna septembrie de Germania. (Foto: epa )

Bronzul - între frumos și cancer
B Folosirea hainelor 
protectoare, a cremelor 
ecran și evitarea soare
lui trebuie încurajate.
Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Folosirea cremelor ecran care protejează împotriva razelor ultraviolete trebuie stimulată prin educația populației. Aceasta pentru că, așa după cum susțin medicii, nu există un mod sigur de a te bronza! Dispozitivele pentru bronzarea artificială - solarul - sunt capabile să inducă nivele înalte de ultraviolete în scopul obținerii 

unei bronzări rapide. Există dovezi că o doză mică de UVB asociată cu o doză mare de UVA folosite în solar pot cauza cancer de piele. OMS recomandă interzicerea bronzării artificiale sub vârsta de 15 ani, iar între 15-18 ani doar cu acordul părinților.Soare periculos la prînz„Nu există cremă fotopro- tectoare care să asigure o protecție totală față de razele solare, eficiența fiind condiționată de asocierea cu celelalte măsuri fotoprotectoare (evitarea soarelui între orele 10 și 14, îmbrăcăminte protectoare, agenți fotoprotectori, antioxidanți). îmbătrânirea

corpului uman este un proces care se află la începutul descifrării sale, îmbătrânirea cutanată fiind doar un aspect al său și ea este accentuată de expunerea excesivă la soare”, a declarat doctorul Mihaela Leventer.

Prudență la expunerea solară

Agenții 
bancare

Deva (C.P.) - BRD efectuează în această perioadă studii de piață pentru a confirma necesitatea deschiderii de noi agenții în județul Hunedoara, a declarat, la Deva, Cornel Benchea, directorul BRD - Grup Sibiu. Dacă concluziile acestor studii vor fi pozitive, în viitorul apropiat se vor căuta locații pentru agenții BRD în Brad, Simeria și Lupeni. în acest moment în județ funcționează sucursala și patru agenții BRD.
Cursul valutar BNR - 6 iunie 2QOS

1 dolar

1 euro

1 liră

29.421 lei

36.135 lei

53.474 lei

Tohi! despre leu» jpws

Bancnota de 1 leu.
1 forint 144 lei

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

1. SNP PETROM__________ 3650 +4,29
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 12800 +4,92___
3. TLV ___________ 7200 +2,13
4. BRD oprit
5. IMPACT______________ 4840 +0 83_____
6. AZOMUREȘ____________2760 +4,55___
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6700 -0.74

Deva (C.P.) - Această bancnotă are dimensiunea de 120 x 62 mm, culoarea predominantă verde și e imprimată pe suport de polimer. Pe aversul bancnotei sunt imprimate portretul lui Nicolae Iorga, un element floral reprezentând lumânărica pământului, stema României, un motiv floral stilizat. Pe revers se regăsesc: imaginea Catedralei Episcopale a Mănăstirii Curtea de Argeș și acvila cruciată din

vechea stemă. în scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include elemente de siguranță: fereastră transparentă complexă, un filigran cu portretul lui Nicolae Iorga și sigla BNR, elementul de suprapunere avers- revers sub formă de motiv floral stilizat imprimat cu verde deschis, fir de siguranță vizibil, bandă iridiscentă încorporând valoarea nominală „1” pe reversul bancnotei.

^șFGH
FLUID GROUP MAGEN

NU ESTE NEVOIE SĂ UĂ DEPLASAȚI 
U SEDIUL NOSTRU! 

SUNAR-NE Șl VENIM NUI LA DVS!

b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

8. ROMPETROL (RRC) 790 +5,9
9. HABER , 4100 -8,89
10. BCCARPATICA 4840 0
11. DECEBAL 110 -17,29
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,

Rawarcul hanrnntpi
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Odată cu „Serbările Cetății", devenii au fost înzestrați cu telecabină funcțională Tinerii s-au distrat cu bere, mici, jocuri de noroc și cu muzica oferită (Foto: Traian Mânu)

Ansamblul „Pădureanca" al Palatului Copiilor

„Onix" a fost cea mai îndrăgită trupă a 
serbărilor

Alexandra Albu - o viitoare stea

Serbări ale 
devenilor

Teatrul de Artă Dramatică - o prezență 
autohtonă agreabilă

Clovnul - culoare și atracție

■ Pe parcursul a trei 
zile devenii au petrecut 
cu mic și mare la 
poalele Cetății.
Sanda Bocaniciu
sanda.hocaniciu@infominiedia.roDeva - Municipalitatea Devei a organizat și în acest an serbări, dar mai puțin fastuoase din cauza bugetului redus. Devenii s-au bucurat însă și de acestea, cu tot ceea ce au oferit ele.în programul cultura] derulat în Piața Cetății au fost cuprinse concerte, momente artistice, spectacole și chiar o lansare de carte.Cel mai mult însă pe deveni i-a încântat atmosfera de serbare câmpenească, cu bere, mici, pop-corn, parc de distracții, jocuri de noroc și felurite tarabe cu numeroase obiecte, mai ales de prost gust, puse

în vânzare pentru cei care le apreciază. Din păcate, aceștia sunt foarte mulți!Atracția - telecabinaAnul acesta cea mai mare atracție a „Serbărilor Cetății” a fost telecabina care ajunge în vârful Cetății monument istoric al Devei în mai puțin de trei minute! Aceasta pentru a se putea observa localitatea de la înălțimea de aproape 180 m pentru că acolo, sus. se pot vedea doar niște ruine.Cu telecabina au urcat în aceste zile sute de curioși și totodată participanți la evenimentul istoric al urbei. Distracția celor care caută astfel de plăceri a fost, din păcate, perturbat de mai multe ori de mici defecțiuni ale rețelei electrice, ale unor prestații considerate a fi „de umplutură”, ale vremii și chiar din cauza unor fițe ale vedetelor care au ajuns la scena albastră!... Muzica de fanfară a deschis 
serbările

„Karon" a cucerit Trupa „Topaz" în concert
aplauze la Deva

Târgul de la poalele Cetății Mirabela Dauer - una dintre vedetele invitate

AlH niviianrl RanH" z-n i-a-v» *4/» **-**•♦-»♦**
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Final cu premii și șampanie

Programul următoarelor meciuri
8 iunie: Cehia - Macedonia; România - Armenia; Finlan

da - Olanda; 17 august: România - Andora; Macedonia - 
Finlanda; 3 septembrie: Andora - Finlanda; Armenia - Olan
da; România - Cehia; 7 septembrie: Finlanda - Macedo
nia; Cehia - Armenia; Olanda - Andora octombrie: Fin
landa - România; Cehia - Olanda; 12 octombrie: Andora 
-Armenia; Olanda - 'Macedonia; finlanda -Cehia’

• Doar argint. în cadrul Compionatelor Europene de Gimnastică de la Debrecen, Marius Urzică (foto) a câștigat medalia de argint în finala probei de cal cu mânere, cu nota 9,762. El s-a situat doar la 13 sutimi de medalia de aur, care a revenit lui Krisztian Berki. (V.N.)
• Grand Prix. Atleta română Alina Dinu a ocupat locul trei în proba feminină de triplu salt din cadrul reuniunii- internaționale Grand Prix de la Sevilla, cu performața de 13, 06 m. Proba a fost câștigată de rusoaica Elena Aleinikova, cu 13,96 . (V.N.)
URIELIMINftBIILE CM EOOB - 6R. I

Rezultate: Andora - România 1-5; România - Macedonia 
2-1; Finlanda - Andora 3-0; România - Finlanda 2-1; Mace
donia - Armenia 3-0; Macedonia - Andora 0-0; Armenia - 
România 1-1; Macedonia - Cehia 0-2; Andora - Olanda 0- 
3; Olanda - Finlanda 3-1; Armenia - Cehia 0-3; Andora - 
Macedonia 1-0; Macedonia - Olanda 2-2; Finlanda - Arme
nia 3-1, Cehia - România 1-0; Armenia - Finlanda 0-2; Olan
da - Cehia 2-0; România - Olanda 0-2; Armenia - Ando
ra 2-1; Cehia - Finlanda 4-3; 30 martie: Macedonia - 
România 1-2; Andora - Cehia 0-4; Olanda - Armenia 2-0; 
Cehia - Andora 8-1; Armenia - Macedonia 1-2; Olanda - 
România 2-0.

Clasamentul
1. Olanda 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Cehia 7 6 0 1 22 - 6 18
3. România 8 4 1 3 12-10 13
4. Finlanda 6 3 0 3 13-10 9
5. Macedonia 8 2 2 4 9 -10 8
6. Armenia 8 1 1 6 5 -17 4
7. Andora 8 1 1 6 4 - 25 4

F0TBAL / Divizia B - Saria III

Metan Mediaș 0-1, FC Oradea stă.
Clasamentul

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 29-a: ISC Turzii - Liberty Salon- 
ta 2-1; Armătura Zalău - ACU Arad 4-0: Oașul Negrești - Unirea 
Sânnicolau Mare 1-2; UTA Arad - Tricotaje Ineu 3-2; Jiul Petroșani 
- Olimpia Satu Mare 2-1; C.S. Deva - Unirea Dej 0-2; U. Cluj - Gaz

1. Jiul Petroșani 27 19 5 3 61-19 62
2. Gaz Metan 27 19 5 3 46-18 62
3. FC Bihor 27 14 6 7 38-24 48
4. Olimpia S.M. 27 14 4 9 33-23 46
5. Armătura Zalău 27 10 11 6 42-26 41
6. "U" Cluj 27 12 4 11 40-31 40
7. Liberty Salonta 27 10 9 8 35-33 39
8. ISC Turzii 27 10 7 10 27-36 37
9. UTA 27 9 6 12 31-38 33
10. Tricotaje Ineu 27 9 5 13 39-53 32
11. U. Sînnicolau 27 8 7 12 26-39 31
12. CS Deva 27 8 6 13 29-37 30
13. Unirea De| 27 8 4 15 27-39 28
14. Oașul Negrești 27 7 1 19 24-53 22
15. ACU Arad 28 1 10 17 16-47 13
Corvinul Hunedoara a fost exclusă din campionat, din cauza 
datoriilor către jucători, iar rezultatele i-au fost anulate.
Etapa a 30-a (ultima), sâmbătă, 11 iunie: Liberty Salonta
- U. Cluj; FC Oradea - ISC Turzii; Unirea Sânnicolau Mare
- Armătura Zalău; Tricotaje Ineu - Oașul Negrești; Olimpia 
Satu Mare - UTA Arad; Unirea Dej - Jiul Petroșani; Gaz 
Metan Mediaș - C.S. Deva; ACU Arad - stă.

■ Sutimile de secundă 
au făcut departajarea 
între echipajele de la 
„Raliul frumuseții".

Valentin Neagu
vaientin.neagu@informmedia.roDeva - Față de alte competiții similare inițiate cu timp în urmă sau mai recent și care și-au pierdut farmecul sau pur și simplu au dispărut, se pare că, dimpotrivă, „Raliul frumuseții”, organizat în județul nostru, câștigă an de an în forță, calitate și, de ce nu, în frumusețe.Acest lucru a fost dovedit și la această ediție cu numărul IX, care s-a desfășurat sâmbătă pe traseul Deva, Sîn- tuhalm, Hunedoara, Simeria, Rapoltu Mare, Geoagiu-Băi, lungimea totală a acestuia fiind de 63,7 km.Mașini puterniceS-au întrecut 27 de echipaje din diferite locuri din țară, cele mai multe fiind totuși din Deva - 16. Și mașinile au fost foarte diferite: de la Dacii, Daimler Chrysler, Fiat sau Chevrolet Kalos.La sfârșitul celor două probe de îndemânare desfă-

Oficialitățile la sosirea mașinilor

Echipajul "Cuvântul liber" format din Alina Vaida și Mihaela Tămaș a ajuns cu bine la finișșurate la Deva și Hunedoara, precum și după parcurgerea traseului, gazda înmânării premiilor a fost Băile Daco Romane Geoagiu-Băi. Competiția a fost foarte strânsă, întrucât departajarea s-a făcut nu la secunde, ci- la sutimi de secundă.Iată și câștigătoarele: premiu pentru fidelitate - Con-

stanța Roșea și Ana Maria Cozma, Deva; premiu pentru cea mai cochetă mașină - Tatiana Vasilescu, Otilia Sfetcu, Deva, cu un autoturism Peugeot 206 CC.Locul al III-lea a fost câștigat de Nicoleta Dorina Demea și Ramona Tod, Deva; locul al Il-lea, de echipajul format din Monia Secară și

Rișcuța Camelia, Deva; iar locul I, de Hajni Șorecău și Simona Codoban, din Deva, cu un autoturism Daewoo Matiz.De remarcat faptul că între locurile II și III, diferența a fost doar de 34 sutimi de secundă. Câștigătoarele au primit premii în bani și obiecte.

Premiu special - Nora Cazan Nu au lipsit parlamentarii Miss Raliu - Claudia Rudean

Jiul câștigă, Borugă pleacă
Petroșani (V.N.) - Deși Jiul a câștigat sâmbătă meciul (2 - 1) cu Olimpia Satu Mare și a mai făcut un pas spre Divizia A, la Petroșani nu este liniștea necesară pentru un ultim efort și împlinirea unui vis mai vechi.înainte de a vă spune despre ce este vorba, trebuie să precizăm că partida cu cei de la Satu Mare nu a fost o simplă formalitate.Petroșănenii s-au întrebuințat destul de serios pentru a obține cele trei puncte.Neliniștea din sânul echipei vine de la faptul că, după partida de sâmbătă, Gheorghe Borugă, consilierul patronu

lui Alin Simota, a demisionat. Cei din anturajul celor doi spun că Borugă a avut o dispută aprinsă cu Simota, nelipsind amenințările. „Am plecat din cauza problemelor de sănătate, dar și din cauza unor gafe ale lui Simota”, a declarat Borugă. Probabil el se va întoarce la UTA, unde va fi director general, antrenor urmând să fie numit Ionuț Popa, în prezent la Poli Iași.Se pare că, la Cluj, Gaz Metan Mediaș a câștigat în condiții dubioase, din moment ce loan Ovidiu Sabău a fost acuzat de aranjament și înjurat de spectatori.

Aur pentru Cătălina Ponor
Debrecen (V.N.) - în cadrul Campionatelor Europene de Gimnastică de la Debrecen, Cătălina Ponor a câștigat ieri medalia de aur la bârnă. Ponor a primit nota 9,737 și le-a devansat pe Marine Debauve (Franța - 9,487) și Anna Pavlova (Rusia - 9,325).De remarcat că în concursul masculin de sărituri, Răzvan Șelariu a câștigat medalia de bronz, cu nota 9,568, la egalitate de puncte cu olandezul Jeffrey Wammes. La paralele Marius Urzică s-a clasat pe locul cinci, iar loan Suciu

pe poziția a șaptea. România a obținut la această ediție 6 medalii: 2 de aur, Marian Drăgulescu la sol și Cătălina Ponor la bârnă, 3 de argint - Răzvan Șelariu, individual compus și sol, Marius Urzică la cal cu mânere, și una de bronz, obținută de Șelariu la sărituri.

Cătălina Ponor la bârnă

45% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!

Abonează-te acum! cuvÂNan.1
Preț/ziar pentru abonament lunar
2.269 lei

CUM TE ABONEZI?
<9-

(0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual
1.920 lei (0,19 lei npi)GRATUIT, în fiecare vineri primești cel mai complet supliment de televiziune.

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

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

Numele

1 luna
3 luni
6 luni
12 luni

Prenumele
<3. Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei 
169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei 
319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei 
599.000 lei (59.9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei

O
G0
<

IM

Localitatea
<

(0,22 lei noi) 
(0.21 lei noi) 
(0,20 lei noi) 
(0,19 lei noi)

i
i

Telefon (opțional)I
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PE SCURT Băieții au adus medaliile• Victorie. Valentino Rossi (foto) a sărbătorit ieri o nouă victorie în motomondialul de viteză. Talentatul sportiv s-a impus de această dată pe teren propriu, în cadrul MareluiPremiu al Italiei. Podiumul de la clasa „regină" a fost completat de alți doi italieni: Max Biaggi și Loris Capirossi.(D.N.)• Retragere. Tehnicianul echipei AJ Auxerre, Guy Roux, a anunțat că renunță la conducerea tehnică a formației, după 44 de ani de când pregătește această echipă. „Mă opresc. M-am gândit mult timp și am ajuns la concluzia că este momentul să mă opresc", a spus Guy Roux, în vârstă de 66 de ani.(MF)
Ashley Cole, „oaia neagră"

Arsenal (MF) - Fundașul Ashley Cole crede că vicepreședintele clubului Arsenal, David Dein, încearcă să-l îndepărteze de la gruparea engleză, după ce jucătorul a fost amendat pentru că s-a întâlnit cu antrenorul Jose Mourinho pentru a discuta despre un eventual transfer la Chelsea, informează Reuters. „Cred că a apărut o ruptură care va fi imposibil de rezolvat. Consider că David Dein este vinovat, pentru că încearcă să mă îndepărteze de la clubul pe care îl iubesc. Mi-au dat de înțeles că nu mai este cale de întoarcere, că nu mai doresc ca eu să îmbrac tricoul echipei Arsenal. Mă simt trădat, confuz și dezamăgit”, a declarat Ashley Cole.

3
■ Bilanțul României la 
CE de gimnașțică este 
pozitiv: două medalii de 
aur și patru de argint.
Daniei Neacșu__________________
danlel.neacsueinfortnmedia.ro

Debrecen - Dacă până în urmă cu un deceniu, doar gimnastele reușeau performanțe notabile în competițiile europene, olimpice și mondiale, roata s-a întors. în ultimii ani, generația lui Marius Urzică și Marian Drăgulescu a început să domine lumea gimnasticii cu medalii de toate culorile și la toate aparatele la Europene, Mondiale și Olimpice. Așa s-a întmplat și la Campionatul European de la Dbbrecen, unde băieții s-au remarcat încă o dată, în timp ce fetele au rămas datoare. Răzvan Șelariu a câștigat prima medalie a României la De

brecen, argint la individual compus. El a ratat pentru puțin titlul, prin nota obținută la inele. La finalele pe aparate, tricolorii s-au remarcat din nou. Multiplul campion Marius Urzică a obținut medalia de argint în proba de cal cu mânere din cadrul Campionatelor Europene de gimnastică artistică de la Debrecen. Românul, care și-a adjudecat aceeași medalie și la Atena, a primit nota 9.762, fiind devansat de sportivul Krisztian Berki, din Ungaria (9.775), care a fost avantajat și de arbitri. Locul trei a fost ocupat de rusul Nikolai Kriukov (9.650). în aceeași probă; Ilie Popescu s-a clasat pe poziția a cincea, cu nota 9.487.Dublă la solMarian Drăgulescu a obținut medalia de aur, iar Răzvan Șelariu medalia de argint la sol. Drăgulescu, care a ți

nut înaintea competiției prima pagină a ziarelor de specialitate din cauza conflictului cu Dan Grecu, a primit nota 9.637, în timp ce reșițeanul Șelariu a fost notat cu 9.487. Pe poziția a treia s-a clasat Robert Gal, din Ungaria, cu nota 9.387. Băieții noștri au avut însă și ghinion, pierzând podiumul la paralele. Urzică a fost, din nou, depunctat pe nedrept, terminând al cincilea, în timp ce Suciu s-a clasat pe locul VII. în fine, Răzvan Șelariu a realizat un „hatt- trick” de argint, obținând o a treia medalie la sărituri.Onoare salvată de PonorTripla campioană olimpică de la Atena, Cătălina Ponor, nu a strălucit ca anul trecut, dar a salvat onoarea delegației feminine, cucerind aurul la bârnă. Cătălina a terminat pe locul patru la soi, ieșind ast-. fel din lupta pentru medalii. Răzvan Șelariu a adus

A pierdut 
ambele finale

Paris (D.N.) - Jucătoa- rea de tenis Raluca-Ioa-na Olaru, cap de serie numărul 14, a fost învinsă, duminică, de sportiva Agnes Szavay din Ungaria, cu scorul de 6 - 2, 6 -1, în finala probei de simplu junioare de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slamal anului. Românca a înregistrat o înfrângere și în finala probei de dublu junioare, disputată sâmbătă, în care a evoluat alături de jucătoa- rea Amina Rakhim, dinKazahstan. Olaru și Rakhim au fost învinse, cu scorul de 4 - 6, 6 - 4, 6 - 0, de perechea Victoria Azarenka/Agnes Szavay (Belarus/Ungaria).Anul trecut, finalistă la Roland Garros, era o altă româncă,MădălinaGojnea, însă'HH' și ea a pierdut ultimul act al * competiției.Oricum, pentruRaluca * *turneul de la Parisreprezintă cea mai bună performanță din cariera sa. *

David Beckham

| Pilotul francez| Sebastien Loeb a I câștigat ieri Raliul | Turciei, a șapteaI etapă a Campionate tului Mondial de ► Raliuri. Loeb (Ci- troen Xsara) i-aI devansat pe nor- r vegianul Petter Solberg (Subaru* Impeza) și finlan-• dezul Marcus’ Gronholm (Peugeot 307). în urma acestui rezultat,
Beckham, 
rămâne
Madrid (MF) - David 
Beckham va semna 
un nou contract cu 
gruparea Real Ma
drid, conform căruia 
va avea un salariu 
anual de 4,6 milioa
ne de lire sterline, 
câștigurile sale în 
sezonul viitor ur
mând să ajungă ast
fel la suma de 26 de 
milioane de lire ster
line. Lui Beckham îi 
va reveni și 80 la su
tă din suma obținută 
de Real Madrid din 
vânzarea tricourilor 
cu numele său, adică 
circa șapte milioane 
de lire sterline. El va 
mai obține un milion 
de lire sterline din 
drepturile mass-me- 
dia, precum și 13,1 
milioane de lire ster
line din contractele 
de sponsorizare.

Pe locul secund
București (MF) - Echipa națională de polo a României a ocupat locul al doilea la Cupa Romte- lecom, fiind învinsă, duminică, cu scorul de 7 - 6, de selecționata Greciei, în ultima zi a competiției desfășurată la bazinul Dinamo din București. Antrenorul Vlad Hagiu a declarat' cu fairplay că nu arbitrul a fost cel care a decis câștigătoarea turneului. „Nu putem da vina pe arbitru. Să nu uităm că Grecia este o echipă foarte valoroasă”, a mai spus Hagiu.

Sebastien Loeb se menține pe primul loc în clasamentul general al piloți- lor, cu 55 de puncte, urmat de Petter Solberg (42 de puncte) și estoni- anul Markko Martin (38 de puncte).
Rezultate excelente la Barcelona
S înotătorii români au 
făcut legea în cadrul reu
niunii de natație dispu
tată în Peninsula Iberică.

Barcelona (MF) - Rezultatele obținute de înotătorii români la Jocurile Olimpice de la Barcelona nu au fost întâmplătoare. Recent, Camelia Potec și echipa de băieți s-au remarcat la Barcelona. Astfel, sportivii români Camelia Potec și Răzvan Florea s-au clasat pe prima poziție în trei probe, 200 metri liber, 800 metri liber, respectiv 200 metri spate, sâmbătă, în cadrul reuniunii de la Barcelona, con-

tând pentru circuitul Mare Nostrum, informează AFP.Performanțăîn proba de 200 m liber, românca a obținut o performanță excelentă coborând sub timpul de două minute. Ea a fost cronometrată cu timpul de un minut, 59 de secunde și 71 de sutimi și le-a devansat pe sportivele Josephin Lil- lhage (1:59:93) și Claudia Poll (1:59:93). înotătoarea română a terminat proba de 800 m liber în opt minute, 40 de secunde și 36 de sutimi, devansând o altă sportivă din România, pe Simona Păduraru

Plasencia, din Spania (8:50:21). în proba masculină de 200 m spate, Răzvan Florea a fost cronometrat cu timpul de un minut, 59 de secunde și 77 de sutimi, fiind urmat de austriacul Markus Rogan (2:00:22) și britanicul Gregor Tait (2:01:16).La 200 m fluture, loan Gher- ghel s-a clasat pe poziția a doua, cu timpul 1:59:34, fiind devansat de sportivul rus Ni- ’ kolai Skvortsov (1:57:57). De 1 asemenea, Valentin Preda S-a* clasat pe locul al treilea în pro- i ba de 200 m bras, cu timpul j 2:16:03, iar Dragoș Coman a terminat pe locul doi proba de...
Henin, campioana Parisului

400 m liber (3:50:73).

Detroit Pistons a învins sâmbătă 
noaptea Miami Heat și a egalat situația la 
meciurile directe, 3 - 3. Meciul decisiv se 
va juca în Detroit, iar invingătoarea se va 
califica pentru finala NBA unde va întâlni 
San Antonio Spus.(D.N.) (Foto: epaj

H Jucătoarea din Belgia 
s-a impus pentru a do
ua oară în carieră, pe 
zgura roșie din Franța.
Daniel Neacșu

danlei.neacsu0lnformmedia.ro

Faris - Justine Henin-Har- denne a reușit să își treacă în palmares al doilea titlu de la Roland Garros, după victoria de sâmbătă Obținută în fața lui Mary Pierce, 6-16-1. Henin, ocupanta locului zece în clasamentul general, a spulberat speranțele fanilor francezi de a-și vedea favorita învingătoare. Pe o vreme înnorată, Henin a blocat decisiv min

gile lui Pierce obținând trei break-uri în primul set. Pierce, în vârstă de 30 de ani, cu șapte mai mult decât adversara sa, a fost nevoită să se vadă înfrântă după doar o oră și 61 de minute. Pierce, care a câștigat și ea, în anii 90, turneul parizian, a comis 29 de erori neforțate.De neînvinsTriumful lui Henin, la Paris, a găsit-o neînfrântă după 24 de meciuri. Ea a revenit la o formă excelentă, după șapte luni de absențe din cauza accidentărilor. Următorul tuneu pentru Henin va fi la Wimbledon, unde se va afla din nou, printre favorite.

(8:45:16), și pe Arantxa Ramos
AJ Auxerre și-a adjudecat a 88-a ediție a Cupei Franței, ,:v după ce a învins, cu scorul de 2 - I, formația Sedan, din liga secundă, într-o partidă disputată pe stadionul Stade de France. Au marcat Benjani ’37 și Kalou ’93, respectiv Noro '64.(D.N.)

(Foto: EPA)

* '

danlel.neacsueinfortnmedia.ro
danlei.neacsu0lnformmedia.ro
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vând ap. 2 camere (03)

• cartier Dada, bl. 31, preț 750 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 224182,0723/499284.
• Hunedoara, central, etaj 1, centrală termică 
garanție, gresie, faianță, parchet, instalații noi, 
ușă metalică, balcon mare închis, ocupabil 
imediat, preț 720 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/972981,0741/077821.
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
centrală termică, zona Gojdu. Tel. 0741/154401.

*'ând ap. 3 camere (05)

• cartier Dacia, bl. 4, etaj 1, contorizări, 
ocupabilă imediat Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
230592,0723/807419.

• cartier Dada, parter, contorizări, repartitoare, 
parchet laminat gresie, faianță, ocupabilă 
imediat preț 550 milioane lei. Tel. 0745/356077, 
220579.

• confort l decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, apometre, repartitoare, ocupabilă 
imediat Tel. 0743/985871.
• semidecomandată, zonă ultracentrală etaj 7, 
contorizări, mobilată bine întreținută preț 690 
milioane lei. Tel. 0746/609615,215113.

Auto românești (36) Apeluri (65)

• 22 Decembrie, decomandate, contorizări, 
gresie, faianță, parchet, repartitoare, 2 băi, 2 
balcoane, preț 1,550 mid. lei. Tel. 224296, 
0788/361782.
• Sineria, central, acoperit, interfon, etaj 3 din 
4, st 80 mp, decomandate, balcon închis, 2 băi, 
centrală termică, contorizări, garaj. Tel. 
0726/737953.

Vând terenuri (21)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, bdiri. Decebal, etaj 5/7, centrală 
proprie, termopane, 2 băi, amenajări, preț 1,5 
mid. lei. Tel. 0745/367893.
• Deva, liliacului, etaj 2, contorizări, reparti
toare, 2 băi, 2 balcoane, interfon, preț 1,600 mid. 
lei, negociabil. Tel. 224296,0788/361782.

Vând case, vile (13)

• 1200 mp teren intravilan grădină 20 x 60 mp, 
în localitatea Totești Hațeg, lângă școală preț 
12.000 lei mp, negociabil, acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții, ambele localitatea 
Totești Hațeg, lângă canton. Tel. 212272, 
0723/732560.
• intravian 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă 
canalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• intravian, Deva, str. Prelungirea Vulcan, la 
vișini, 5700 mp, curent, linie telefonie, șe vinde și 
parcelat, preț 18 euro/mp. Tel. 0741/138535, 
0723/507236.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită parcelabil, la 3 km de 
Hunedoara, 10 euro/mp. Tel. 0723/005657.

• vând Dada Logan, full-options, 5000 km. Tel. 
0745/873243,248748.
• vând Dada papuc 1305,,af 1997, albă 2 locuri, 
preț negociabil, Deva, str. împ. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.
• vând Dada Super Nova Confort, motor, cutie 
de viteze Renault Clio, argintie, af 11.2001,24.000 
km, Deva, preț 3800 euro. Tel. 0724/315252, 
0726/224003.

Absolvei>ți Licetdui Agroindustrial Geoa- 
giu, promoția 1980, sunt rugați să sune la 
tel. 0744/846613 pentru informații referi
toare la organizarea aniversării a 25 de ani 
de la absolvire.

• Optică medicală cu extindere la nivel na
țional angajează optometrist medic oftal
molog și agenti vânzări cu experiență in 
domeniu, lax 021/3355553. TeL 0788/131594.

• SC Danielle Company SRL, cu sediul in 
Deva, Str. Rândunică, nr, 6, angajează trico- 
teri pentru mașini de tricotat Relată la teL 
0254/206094,206196,206195,0721/26501L

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz Mazda E 2200,11 locuri, af 1988, 
preț negociabil, Deva, str. împ. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând autolncărcător Wola L34, automacara
ADK125 și autospecială R10215 LEA, preț nego
ciabil. Informații tel. 0745/778626.

Mobilier și interioare (47)

Solicitări servicii (71)

• SC Rombiz Impex SRL magazin elec
tronice și electrocasnice angajează pentru 
punctul de lucru Orăștie, șef magazin, 
referent rate, consilieri vânzări. Relații și 
CV-uri la fax 0264/412600, tel. 0726/745414.

• producător băuturi alcoolice angajează 
pentru județul Hunedoara agent dezvoltare 
■ distribuție. Condiții: studii medii/supe- 
rioare, permis cat B, disponibilitate 
deplasări in țară CV la fax 0237/228225.

• vrei să câștigi înte 300 - 5uu dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria. Nu vei regreta.

Prestări servicii (72)

• 2 camere, bucătărie, baie, cămară, hol, 2 curți, 
grădină 3,5 ari, cu acareturi, str. Grivița, nr. 31, 
preț 1,2 mid. lei. Tel. 236510.
• casă (vită) P+M, Șoimuș, apă, gaze, 4 camere, 
2 băi, 2 beciuri, living, terasă, scară interioară, 
garaj, grădină, preț negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959.
■ casă, curte, garaj, grădină, în Alba lulia, Str. 
Bucovinei, nr. 11, zonă centrală (lângă Poșta din 
noul sediu, lângă piața de jos). Tel. 212397,

Vând spații comerciale (25)

• Na, str . M Viteazul, bl. A, parter, 125 mp, 
actual funcționează sediul CEC, preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel. 0723/573825.

Vând alte imobile (27)

Vând case de vacanță (15)
• vând hală cu anexe, teren aferent 2068 mp, 
șoseaua Deva - TM sat Lăpușnic. Tel. 
0723/573825.

• vând bufot sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime de cca 100 de ani, stare 
ireproșabilă preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând convenabil canapea extensibilă de 2 
persoane, birou, masă extensibilă de sufragerie, 
6 scaune tapițate, mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța), combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084, 0742/939993, 
0724/643045.
• vând foarte avantajos dulap 4 uși, pat dublu, 
canapea, 2 fotolii. Tel. 0745/703638.
• vând urgent colțar sufragerie, mobilă 
bucătărie, masă scaune, mască chiuvetă 
covoare persane 3/2,3,5/2,20 m, bibliotecă mică 
cu birou, mobilă sufragerie, bibliotecă vitrină 
dulap 2 uși, negociabil. Tel. 224891.

• SC Optimedia SRL execută industrial 
tâmplărie pvc și geam tetmopan cu aigon, 
de cea mai bună calitate. Performanțele 
sunt realizate de roboți industriali din 
tehnologia de asamblare a autoturismelor 
Iso 9001/2000. Oferim plasă de insecte cu 
balamale, gratut Reducere 20 % luna ude. 
Deva,M. sc ILC80, tel 0254/232969, 
0724/575023; Hunedoara, Lipscani nr. 3, tel 
0254/718314,0723/025015.

• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.

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

• Fundația Muncii Hunedoara ■ Deva 
organizează cursuri de calificare in 
meseriile de: operator producție radkrtv, 
operator calculator, ospătar, lucrător in 
comerț (vânzător), laborant apă Diplomele 
emise de Ministerul Mundi sunt recunos

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse in cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
din Deva:

1. Comtim;
2. Stafia de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal.

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

CUVÂlffîfr

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

Imobile chirii (29)

Audio-video, antene si 
instalații satelit (49)

cute și peste hotare. înscrierile se fac până 
la 10 uu IdaS la teL 216138,0722/358138, 
0740/211775. '

Vând case la țară (17)
• închiriez casă de vacanță în stațiunea 
Geoagiu-Băi, preț convenabil. Tel. 241044, după 
ora 17.

• In Geoagiu-Sat, 2 camere, bucătărie, beci, șură 
mare, grădină, gaz. Tel. 0254/648052.

Vând garsoniere (19)

• caut pentru închiriat apartament 2
camere, mobilat și garaj, zonă centrală Tel. 
230280,0745/529058,0723/014412.

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

• transport mobdă, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc. Tel. 225578, 
0744/934462.

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

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

caută pentru dezvoltarea echipei

coordonator vânzări
Condiții:• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare și organizare;• cunoștințe PC (Word, Excel);• permis de conducere cat. B, mașină proprie;• disponibilitate la program prelungit.
Oferim:• salariu atractiv;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;» «un loc de muncă modern și sigur;< • posibilități de training.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmaiiSinformmedia.ro
CV-urile se primesc până la data de 10.06.2005.

Calculatoare si accesorii 
(51)

Oferte locuri de muncă (74)

• vând calculatoare Intel Pentium 4, preț avan
tajos, imprimante HP multifuncționale și 1 copi
ator Sharp SF 2218 aproape nou și camere foto 
digitale. Tel. 0721/553868.
• vând imprimantă cu 4 sertare și mașină de 
spălat automată de Cugir. Tel. 216334.

• cofflDMfe austriacă angajează jeratori 
slot machines, școlarizare gratuită tn 
cadrul firmei, condiții de lucru occidentale. 
Cerințe: bacalaureat Așteptăm CV-url cu 
poză în Bdul 22 Decembrie, bl. Dl + D2. 
Informații la tel. 0254/232747.

Electrocasnice (56)

• vând mașină de cusut Singer, stare de 
funcționare perfectă preț 4 milioane lei. Tel. 
0254/213908,
• vând mașină de cusut Singer, televizor Sport 
alb-negru, radiocasetofon auto și inel aur cu 
briliante, de damă acte doveditoare, stare 
perfectă toate. Tel. 0724/320284.
• vând mașini de cusut Singer, Kaiser, Pfaff, 
Grizner, diverse serii. Tel. 224182,0723/499284.

■ SC Eurotv Service SRL Deva angajează 
zidari, zugrav, dulgher, tinichigiu. Informații 
la tel. 0254/219704

APELEAMĂ GRATUIT NUMĂRUL OK TfcLEFON 
0800822228
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independenta say pengy. inițierea yfaeeri

- stimularea mobilității forței fia muncă: 
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Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând fân de grădină cosit și necosit, la 3 km 
de Hunedoara. Tel. 0723/005657.
• vând pești exotici la prețuri foarte avanta
joase. Tel. 0727/592599.

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, verificare și callbrare. 
Pentru plata pe loc 15.990.000 lei. Tel. 
0744/561964,0269/228707.

• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 170 
euro. negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
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Vând ap. 1 cameră (01)

• cameră cămin, suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)

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

• cameră cămin, în Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet, preț 100 mii. lei. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• zona I. Maniu, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet. Preț 650 mii., negociabil. Tel. 219470. 
(Multiprima)
• zona Dada, 25 mp, ocupabil imediat. Preț 480 
mii., negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)

• In Dorobanți, parter, balcon, termopan, par
chet laminat, gresie, faianță, ocupabilă imediat. 
Tel. 0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• bd. Decebal, etaj 7, semidecomandate, con- 
torizări, balcon mare, repartitoare, preț 870 
milioane lei. Telefon 0740/013971. (Garant 
Consulting).
• zona Gojdu, et. 1, modificată, 40 mp, contori- 
zări apă, gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță, tavan fals, spoturi, parchet, mochetă, bine 
întreținută. Preț 800 milioane lei. Tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 2, contorizări, parchet, 
faianță, ocupabilă repede, preț 550 milioane 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, contorizări, parchet, gresie, faianță, preț 
670 mii. lei negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
■ zona Zamflrescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona MărăștL dec., mobilată, balcon închis, et. 
L 700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• zona MărăstL vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă bună, dec., amenajată frumos, liberă, 
preț 695 mii., neg., tel. 0745/640725. (Mimason)
• B-dul 22 Decembrie, dec., 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimason)
• zona Gojdu, amenajată, modificată cu living, 
parchet laminat, gresie, faianță, contorizări, 48 
mp, et. 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• 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)
• dec gresie, faianță, zona Dacia, preț 450 mii., 
neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)
• neamenajată, zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)
• decomandată, suprafață foarte mare, gresie, 
faianță, geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată, 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil, lei. 0722/624091, 
0720/062014. (Casa Grande)
• zona Eminescu, dec., etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată, gresie, faianță, 
parchet, contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
telefoane 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zone diferite și prețuri diferite. Informații: 
Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Kogălniceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat, preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/650160,0745/253662. (Ag. Evrika).
• zona Progresul, et 2, decomandate, balcon 
inchis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă ime
diat. Preț negociabil. Tel. 211587,0723/660160. 
(Ag. Evrika)
• decomandată, parchet, balcon mare, scară cu 
interfon, locuință bine întreținută. Decebal, preț
695 mii. neg. Tel. 223400, 0720-387896, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• ultracentrală, balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele com
plexului Romartaîn bloc cu 4 etaje. Decebal. Preț 
780 mil. ROL/78.000 RON. Tel. 230221,0740-914688, 
0720-370753. (Casa Betania)

• etaj 3, decomandată, balcon închis, conto
rizări, bine întreținută. Eminescu. Preț 490 mii. 
ROL/49.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 1, decomandată, centrală termică proprie, 
gresie, faianță, balcon, parchet. Dorobanți. Preț 
950 mil. ROL/95.000 RON. Tel. 223400,0741-084668, 
0720-370753. (Casa Betania)
• decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convertor pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• contorizări, parchet, gresie, faianță, ocupabilă 
imediat, zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și fa
ianță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii.

’ lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• zonă centrală, 30 mp, parchet, contorizări, preț 
650 mii. lei, tel. 0726/710903. (Pri ma-l n vest)
• zonă centrală, dec., contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, preț 670 mii. lei, tel. 
0740/2107840. (Prima-lnvest)
• urgent, central, balcon închis, gresie, faianță, 
contorizări + mobilă bucătărie, preț 620 mii. lei, 
tel. 215212. (Prima-lnvest)

• zona Mărăști, etaj Intermediar, gresie, faianță, 
parchet, mochetă, ușă din lemn masiv, St=25 
mp. Preț: 630 mii. negociabil. Tel. 0254/234401, 
0745666447. (Rubin’s Home)

• zona Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet, 
decomandată. Preț=15.000 euro. Tel. 
0254/234401,0745666447. (Rubin’S Home)
• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
■ Hunedoara, zonă centrală, et. 2, centrală nouă, 
lavabil, bine întreținută, preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(TinaTerra Mia Hunedoara)

• zona Union, et. 4, convertor + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată, convector
+ boiler, preț 360 mil. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara) ’

• zona Flacăra, et. 9, convertor + boi Ier, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Dunărea, etaj 4, izolat 
azbociment, apometre, gresie, faianță, ușă nouă, 
jaluzele exterioare, preț 320 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0741/130.438. (Profil ExpertHunedoara)
• ta Hunedoara, zona Parâng, convertor, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, negociabil. Tel. 
0724/379.377. (Profil Expert Hunedoara)

• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)

• In Deva, zonă bună, de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• în zonele: Dacia, Progresul, Decebal, Miorița, 
Mărăștiul Nou, telefoane 232808, 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Gojdu, semidec., balcon închis, 
contorizări, 50 mp, preț 930 mii. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Kogălniceanu, 50 mp, contorizări, balcon 
închis, urgent, preț 850 mii. lei, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, dec., gresie, faianță, 
contorizări, parchet, balcon închis, 56 mp, et. 2, 
preț 960 mii, negociabil, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• urgent, semidec, zona 22 Decembrie, preț 
18.000 euro, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• ultracentral, balcon închis, parchet, 60 mp, 
contorizări, preț 1,2 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• ultracentral, transformat în spațiu comercial, 
gresie, ușă termopan, contorizări, preț 26.000 
euro, negociabil, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, s-dec., balcon închis, centrală 
termică, gresie faianță, parchet Preț 830 mii., 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• zonă centrală, s-dec., gresie, faianță, parchet, 
contorizat total, bloc acoperit. Preț 890. mii., 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat, et. 4, stare bună, preț800 mii. lei, nego
ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)

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

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program prelungit;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă intr-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

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

• bL R, str. Caragiale, dec., et. 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dacia, bloc cărămidă, contorizări, 
parchet, gresie, faianță, apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, împăratul Traian, parchet,
modificat, contorizări, preț 900 milioane lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000). »
• ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Telefoane 235208,0724/620358. (Rocan 
3000)

• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parphet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală, I. Creangă, et. 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat, preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Scărișoara, semidec., contorizări, balcon, 
preț 700 mii., tel. 224296,0788/361782. (Garant 
Consulting)

• urgent, semidec, Bejan amenajat, balcon 
închis, centrală termică, preț 660 mii. lei. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• semidecomandate, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Gojdu, preț 950 milioane lei. 
Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant Con
sulting)

• Gojdu, bloc turn, decomandate, parchet, 
contorizări, centrală termică, balcon închis, preț 
875 mii. lei. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bd, DecebaL et. 3, decomandate, faianță, 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 1,3 mid. 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)

• bd. Bălcescu, et. intermediar, în circuit, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 820 milioane 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• Al. Amratei, parter, contorizări, mobilat, 
parchet. Preț 750 mii. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)

• decomandate, zona Zamfirescu, etaj bun, 
faianță, apometre, balcon. Preț 1 miliard iei.Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• decomandate, living, bucătărie, super ame
najat, parchet, greseie, faianță, termopan, spo
turi etc. Preț: 1,16 miliarde lei. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandate, zona Lido, etaj intermediar, 
bine amenajat, contorizări. Preț: 1,2 miliarde lei, 
negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Mărăști, bine amenajat, parchet, gresie, 
faianță, contorizări. Preț: 650 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• etaj intermediar, circuit, gresie, faianță, 
parchet, balcon, scară cu interfon. Zona Lido. 
Preț 950 mil. ROL/95.000 RON neg. Tel. 223400, 
0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 1, decomandate, centrală termică proprie,
parchet, gresie, faianță, instalații noi, bine 
întreținut. Minerului. Preț 760 mil. ROL/76.000 
RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa
Betania)

• etaj 1, gresie, faianță, parchet laminat, 
contorizări, modificări interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mil. ROL/64.000 RON. Tel. 223400, 0742- 
005228,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 1, parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare. Aleea' 
Păcii. Preț 900 mil ROL/90.000 RON. Tel. 223400, 
0741-084668,0724-169303. (Casa Betania)
• decomandat, contorizări, balcon, etaj inter
mediar. Strada Bejan. Preț 480 mii Rol 48.000 
Ron. Tel. 223400,0742-005228,0720-387896. (Casa 
Betania)
• circuit, etaj 2 din 4, Contorizări, bine întreținut, 
balcon. Bălcescu. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. 
Tel. 223400, 0741-084668, 0720-370753. (Casa 
Betania)

• zona piață, etaj intermediar, decomandate, 56 
mp, contorizări, parchet, gresie, faianță, balcon 
închis, preț 950 milioane lei, negociabil, telefoane 
0745/302200,232808,0723/251498. (Fiesta Nora)

• zona Micro 15, decomandate, etaj intermediar, 
contorizat total, faianță, balcon, preț 500 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona DecebaL etaj intermediar, decomandate, 
st 60 mp, contorizări, parchet, gresie, faianță, 
rigips, spoturi, cu modicări la camera mică și 
bucătărie, renovat recent, preț 1,5 miliarde lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu (lângă ANL) 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, dec., balcon 
închis, centrală termică, parchet nou, gresie, 
faianță, rigips, spoturi, ușă metalică, CT, 650 mii. 
lei, neg., tel. 0723/251498,232809. (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, neg., 
telefoane 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)

• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat, preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță, parchet laminat, lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• parchet, balcon, bloc de cărămidă, contorizări, 
faianță, zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938,0721-268668. 
(Ag. Imob. Ella)

• semidecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil imediat, preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță, parchet, spoturi, supermodern, 
parțial mobilat, merită văzut, 1,250 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță, contorizări, ușă schimbată, ocupabil 
imediat, preț 340 mii. lei. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
•'in Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună, preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă ultracentrală, decomandate, etaj 3, 2 
balcoane, panoramă frumoasă, preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)

• zona Dorobanți, et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare modeme, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră, preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Streiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală, suprafață 
mare, preț negociabil, ocupabile imediat. Preț 
negociabil. Tel. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent, etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15.. 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Gojdu, decomandate, contorizări, par
chet, repartitoare, preț 830 mii. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)

• zona Scărișoara, semidecomandate, conto
rizări, preț 670 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235O19..(Casa de Vis)

• urgent, zonă bună, dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)

• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• deasupra C.E.C.-ului, fără îmbunătățiri, 2 bal
coane. Preț=l,l mid. Tel. 0254/234401, 
0740232043. (Rubin’s Home)

• zona Bălcescu, turnuri, et, 2, superamenajat, 
ocupabil imediat. Preț: 810 mii. lei. Tel: 
0254/234.401,0740/232043. (Rubin’s Home)
• semidecomandate, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Miau 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică, preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică, preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)

• decomandate, zona Cantină, etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță, ușă metalică, instalații noi, 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0724/379.377. 
(Profil Expert Hunedoara)

• semidecomandate, zona Gării, parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică, bun de privatizare, preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379377. (Profii 

Expert Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106.0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)

• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună, boiler, preț 275 mii. lei. negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• zona gării, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(TinaTerra Mia Hunedoara)

• Hunedoara, OM, decomandate, centrală, mo
bilier la comandă, gresie, faianță, instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. Telefoane 747798, 

0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)

• zona BucegL etaj 2, centrală, 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona BucegL fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Teatru, decomandate, centrală, 800 mii. 
negociabil. 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 Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)

• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• zonă liniștită, plata imediat, tel. 215212 (Prima- 
lnvest)

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)

• tte 4» mi 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, neamenajat, contorizări, 
etaj 1. Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona piață, decomandate, parter înalt, balcon 
închis, centrală termică, parchet, zonă liniștită, 
parcare, preț 1,250 miliarde lei, negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (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, tele
foane 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 Corvîn, decomandate, contorizări, 
balcon închis, faianță, 2 băi, 2 balcoane preț 
foare bun 1.200 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

• urgent, et 2, ocupabil imediat, apometre, gaz
2 focuri, parchet nou, preț 720 mii; lei, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• decomandate, 90 mp, balcon mare închis, 
zona împ. Traian, boxă, garaj, parchet, gresie, 
faianță, preț 46.000 euro, negociabil, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, urgent, semidecomandate, et. 
intermediar, bloc cărămidă, modificat, preț 770 
mii. lei, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• zona piață, bloc de cărămidă, et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă ultracentrală, bloc cărămidă, amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală, I. Creangă, amenajat, centrală 
termică, ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan3000)

| • decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă, parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță, st 80 mp, preț 1,5 mid. lei. 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• zonă ultracentrală, superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță. ocupabil 
imediat. Preț 1.45 miliarde, lei, negociabil. Tele
foane 211587, 0723/660160, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• zonă ultracentrală, superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat, preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika) ’

• semidecomandate, bloc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 650 mii. lei. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zonă centrală, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tele
foane 228540, 0722-566938, 0721-268668. (Ag. 
Imob. Ella)
• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 13 mid. 
lei. Telefoane 228540, 0745-653531. (Âg. Imob. 
Ella)
• zona Creangă, 2 băi, balcon, gresie, faianță, 
parchet, interfon, preț 45.000 euro. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, et. intermediar, decoman
date, 2 băi, 2 balcoane, parchet, faianță, reparti
toare. Preț 1,55 mid. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
• zona Bălcescu, s-dec, faianță parchet, cen
trală termică. Preț 34.000 euro, negociabil., 
ocupabil imediat. Tel. 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.’ Ro
manilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• apartament în vilă 2 bucătării, 2 băi, 3 
balcoane, parchet, centrală termică st 100 mp, 
zonă liniștită. Preț 2,1 mid. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 223400, 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. 
ROL/170.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj intermediar, decomandate, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări, repartitoare. 
Bălcescu. Preț 35.000 euro negociabil. Relații la 
tel. 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• f. urgent apartament cu 3 camere, în zona 
Dacia, etaj bun, bloc din cărămidă pair' t 
gresie, faianță ușă metal, bine amenajat.
800 mii. lei, negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția 

imobiliară Nr.l)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tele
foane 718706,0745/354575. (Ag. Omega imobil
iare. Hunedoara)
• 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65m. Preț 40.000 
euro. Tel. 0254-234401, 0727740221. (Rubin's 
Home)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vertor, 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. 747798,0742/872106,074+ -'902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gre^J- 
■antă, parchet lamelar, centrală, ușă mei”" 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

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

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: O724-22-O3-65.

Detalii la ijisMtâuitomi STIHL

E vremea pentru lucrul 
cu motocoasele STIhL!
PROMOTIRE ÎN PERIOADA 1 Mai - 30 Iunie

Nr. 1 Mondial STIHL

mailto:laura.contra@informmedia.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro


luni, 6 iunie 2005 *I v A IILIBER
AGENȚII IMOBILIARE /11

• Mihai Viteazul, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică, 
bucătărie mobilată, preț 35.000 euro, neg. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală termică, preț 525 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Traian, amenajat, 2 balcoane închise, 
convector, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. '(Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT, faian
ță, gresie, preț 880 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)

• semidecomandate, zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri, preț 900 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0724/379.377. (Profil Expert Hune
doara)

• decomandate, Dunărea, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hune
doara)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, zonă centrală, contorizări, gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 2,300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate,
2 băi, 3 balcoane, vedere în 2 părți, centrală 
termică, parchet laminat, gresie, faianță, ușă 
metalică, foarte bine întreținut, preț 1,6 miliarde 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă, 90 mp, et. 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță, bucătărie modificată, vedere în 2 
părți, zonă liniștită, preț 57.000 euro negociabil. 
Tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona M. Eminescu, gresie, faianță, parchet, 2 
balcoane centrală termiGă Preț 55.000 euro, 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)

■ zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
negociabil. 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)
. I) • decomandate, modificat, etaj intermediar, 2
J băi, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabil, 

garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Lido, dec., 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi,
3 balcoane, centrală termică, amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
Invest)
• zona Dorobanți, 85 mp, contorizări, gresie, 
faianță parchet, termopan, mobilat frumos, 
boxă, 2 balcoane, 2 băi, preț 46.000 euro, tel. 
0740/126029. (Prima-ln vest)
• zona bduL Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
ai îenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet, ocupabil imediat, preț 1,6 
miliarde lei, negociabil. Telefon 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• decomandate, 2 băi, neamenajat, etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235589, 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona Dorobanți, 2 băi, gresie, faianță parchet, 
lavabil, preț 1.9o’o mid. Tel. 224296,0788/361782. 

(Garant Consulting)
• zona Decebal, 2 băi, 3 balcoane hol central 
amenajat modern, centrală termică preț 46.000 
euro. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• zona Decebal, 2 băi, 3 balcoane, amenajări 
moderne, centrală termică, 110 mp, preț 46.000

I » turo,tel. 231212,0740/013971. (Garant Cnsulting) 

■-' • zona L Corvin, decomandate, gresie+faianță 2 
băi, bucătărie, 2 balcoane, contorizări. Preț 1,6 
mid. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona liliacului, et. 3, decomandate, gresie + fa
ianță, modificări interioare. Preț 1,5 mid. nego
ciabil. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)

• în Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)
• zona b-duL Decebal, et. 4/7, neamenajat. Preț 
1,6 mid. neg. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)
• 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)

• oferim spre vânzare case în Deva si împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Mărăsti, 3 cam., living, buc., baie, CT, 
ST=600 mp. Preț 7&000 euro. Tel. 0254-234401, 
0740232043. (Rubin's Home)
• zona D. Cantemir, 4 camere, centrală termică 
110 mp, construcție 2002,1250 mp, terasă beci, 
curte betonată gradină, posibilitate de extindere 
și mansardare, canalizare. Preț 7.5000 euro, 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj. ST 360 mp, 
ct, zonă centrală, preț' 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, teren 
■ 500 mp, ideală pentru sediu de firmă. Preț: 2,6 
miliarde lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Uceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă centrală 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, preț 1,5 
miliarde lei, telefon 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi, pentru demolat, curte, grădină, 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• in Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă curte, 
grădină st 650 mp, preț 1,8 miliarde lei. Tele
foane 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)
• zona Chlzid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona centrul vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• trei camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
e casă Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 
mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 
Expert Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)

• urgent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-1nvest)
• in Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• intravilan, DN 7, St=4760 mp, Fs=21 m, toate 
facilitățile. Preț= 15 euro/mp. Tel.0254/234401. 
(Rubin’s Home)
• zona Bejan, ideale pt construcție cabane sau 
case stil elvețian. Preț 3 euro/mp, neg. Tel. 0254- 
234401,0727756116. (Rubin's Home)
• zona Depozitelor, 6700 mp, front la două străzi, 
toate utilitățile. Preț 15euro/mp, negociabil.Tel. 
219470. (Multiprima)

• zona Călugăreai, 1000 mp, toate utilitățile, 
front la două străzi. Preț 10 euro/mp, negociabil. 
Tel. 219470. (Multiprima)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• la intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă se vinde și parcelat, acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag.lmob. Ella)
• intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp. în zonă rezidențială toate 
facilitățile. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. 
neg. Tei. 223400, 0740-914688,0724-169303. (Casa 

Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp. 
Front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7. în 
spatele noii fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. 
Tel. 230221, 0740-914688, 0720-370753. (Casa 
Betania)
• intravilan, sL 4000 mp, front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcelă. Teren situat. 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tele
foane 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• intravilan sL 5700 mp, la D.N. 7 situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile. Teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0740-914688, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• Intravilan, sL 1500 mp. Front stradal 25 metri, 
apă gaz, curent electric, ideal pt hală producție, 
desfacere. Depozitelor. Preț 40 euro/mp. neg. 
Telefoane: 223400, 0724-169303, 0740-914688. 
(Casa Betania)
• intravilan, st 9.000 mp, front stradal 25 metri, la 
D.N. 7, între Sîntandrei și Sîntuhalm. Preț 25 
euro/mp. Tel. 223400,0724-169303, 0742-005228. 
(Casa Betania)
• Intravilan, st 2160, front stradal 50 metri, la 
intrarea în Deva dinspre Simeria. Preț 25 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• str. Horea, 240 mp, front stradal 16 ml, toate 
facilitățile, deosebit pentru garaje sau sediu 
firmă Preț 45 euro/mp, sau schimb cu teren mai 
mare pentru casă. Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• zona Cindș, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• construcție casă, Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă, ideal construcție hală, 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

i n s t a I

Vând case la țară (17) Cumpăr teren (22)

NOU!
1 ....................................................................

S.C. Melinda Impex S.R.L. Filiala Instal comercializează următoarele produse;
• fitinguri negre și zincate, elemente sudabile
• racord de îmbinare rapidă GEBO
• robineți cu bilă pt. apă și gaz
• accesorii cu flanșă
• țeava multistrat și fitinguri aferente
• țeava din cupru Feinrohren și fitinguri aferente
• țevi și fitinguri PPRC pt. instalații sanitare

și încălzire
• radiatoare DUNAFERR
• pompe GRUNDFOS

• vase de expansiune
• armături și accesorii sanitare SANiT, SCHELL

• sifoane HL
» sisteme de canalizare PVC
• produse pt. izolarea țevilor ■

• baterii amestecâtoare MOFEM, HANSA
• cazane pt. combustibil solid

CELSIUS, DEMRAD
• conducte de PE pt. apă potabilă

și fitinguri aferente

Spitalul 
Municipal Brad organizează în data de 27.06.2005 concurs pentru ocuparea unui post de 

ANALIST 
PROGRAMATORRelații suplimentare Ia telefonul 610.722 sau la. sediul unității din localitatea Brad, Str. Spitalului, nr.10. (24392)

i . . ■

• casă In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• foarte urgent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț l,35,mld. lei, neg., sau schimb CU aparta
ment plus diferență în Deva sau Hunedoara. 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă, gaz, sobe teracotă, st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivnița, anexe, gaz, apă, fosă septică, curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)

• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină 600 
mii., neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă, apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• 2 case, zona Sarmizegetusa, una cu 2 camere, 
hol, beci, grădină 12 ari, preț 600 mii. lei, a doua 
cu 3 camere, hol, bucătărie de vară grădină 12 
ari, preț 400 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Bârsău, 1 cameră+bucătărie, din cără
midă curent electric, fântână grădină 1000 mp. 
Preț 350 mii. lei. Informații: Deva, Al. Romanilor, 
bl. 6/1, tel. 235019. (Casa'de Vis)

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

• urgent 5 ha, intravilan, la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tei. 215212. (Prima- 
Invest)
• cumpăr teren în Săcârâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

ii

Vând teren (21)

• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• 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)

• 4300 mp teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, utilități, preț 18 e/mp. Tel. 0745/411.449. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• 900 mp teren intravilan, vizavi de Biserica 
Baptistă, pe DN 7, lângă spălătoria auto. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

Vând spații comerciale (25)

• zona Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• două spatii, in zonă centrală modem amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)
• zona M. Eminescu, intrare din stradă, gresie, 
faianță centrală termică, termopane. Preț 
37.000 euro, negociabil. Telefon 219470. (Multi
prima)
• st -100 mp, zona Eminescu, vad bun. Preț 
40.000 euro. Posibil variante. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)
• st ■ 420 mp, zona Dacia, preț 65.000 euro. 
Posibil variante rate. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)

• se vinde fermă zootehnică teren aferent 5 ha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic, 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, preț 5,5 mid. lei. Telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construct' (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva).

Chirii imobile (29)

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilâte. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Relații la tel. 235208, 
0721/985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 
3000)

• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)

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

• caut ap. 2 camere, mobilat (nemobilat), pe 
termen lung, pentru străini. Ofer prețul la 
vedere. Tel. 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)

• ofer apartament 2 camere, Kogălniceanu, 100 
euro/lună contorizări. Preț 100 euro/lună. Tel. 
231212,0740013971. (Garant Consulting)

• ofer ap. 2 camere ultracentral, renovat recent, 
mobilat și utilat modern, 150 euro/lună tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere, zona Gojdu, renovat și 
utilat, 150 euro/lună tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere zona Dacia, et. intermediar, 
mobilat, 70 euro/lună tel. 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)

• 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, tel. 206003. (Mimason)

• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, etaj 1, zonă ultacentrală, preț 300 
euro/ lună negociabil, telefon 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 Telefoane 211587, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu, mo
bilat și utilat, contorizări. Preț 100 euro/lună. 
Telefoane 231212, 0740/013971. (Garant Con
sulting)

• ofer apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Mihail Kogălniceanu, preț 130 
euro/lună, negociabil, telefon 0742/290024. 
(Prima- Invest)
• o cameră mobilată în regim hotelier, cu baie, 
în Deva, 700.000/zi, tel- 0722/564004. (Prima- 
Invest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
zona piață, parter, 150 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

• caut spațiu de închiriat, zona b-dului. Decebal 
sau 1 Decembrie, St=50 mp minim, pentru 
magazin electrocasnice, amenajat sau neame
najat, pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum 
10 euro/mp/lună Tel. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)

• ST45 mp, zonaTeatru,.amenajat, preț 1,7 mid. 
iei. 710129, 0740/146780, (Stil Imobiliare Hune
doara)

• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

EVIDENTIAZĂ-TE!
f

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!
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SC CORI SA Hunedoara 
organizează, în dala de 16.06. 
2005 ora lO.OO, licitație publică 

în scopul vânzării 
Complexului Comercial TOSCA 

din Hunedoara.
Informații și caietul de sarcini 

se pot obține la tel./fax: 
0254/712244,0721/247078, 

prec i și la punctul de lucru din 
Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49. 
In cazul neadjudecării licitația se 

va relua în fiecare 
zi de joi, la ora 1 X)

2

î apariție-W.030 lei 
(«l»ali

S apariții = 160.000 IbI
astei nril

4
S ÎW.MB M

llOtelMl)
Sagacii- 400.000 lei 

ieinott

fEBRMfe deva
WliBKSl» Complex Comercial

Central
Tel: 230.630, 

233.170, 233.180
Fax: 224.550, 

www.simal.ro, simal@smart.ro 

Mobilier de apartament, 
—— Mobilier de birou, 
uși PORTA -------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(24180)

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Cointim:
• chioșcul de ziare din stajia 
de autobuz Orizont Micro 15:
• chiticul du ziarts de lângă
Galeriile de Ana Forma;
• chioșcul de ziare de lângă
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare înter.soqia 
Zamfiresoii B <lul. Dcccbal

TEXT PRIMA APARIȚIE..... ./

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu isi asumă responsabilitatea pentru conținutul

http://www.simal.ro
mailto:simal@smart.ro
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PE SCURT Statuia faraonului Neferhotep I
• Ilegal. Autoarea seriei „Harry Potter", J.K. Rowling, a obținut un ordin judecătoresc împotriva a doi bărbați ce au încercat să facă public cel mai recent roman și care au fost arestați în urma unei operațiuni de recuperare a celor două exemplare ale cărții.
Au interzis înjurăturile

Amsterdam (MF) - Consiliul local din orășelul Staphorst - localitate tradiționalistă, cu 15.000 de locuitori, din estul Olandei - a interzis înjurăturile în public, dar decizia are mai mult valoare simbolică, nefi- ind prevăzută vreo sancțiune pentru încălcarea ei.Deși sunt partide foarte mici, formațiunile de orientare creștină domină viața orașului. Un operator de turism susține că femeile din Staphorst nu poartă niciodată pantaloni și că mulți localnici merg chiar de două ori la biserică duminica.

■ A fost descoperită la 
Luxor, este fabricată din 
piatră și poartă însem
nele regalității.

Cairo (MF) - Centrul fran- co-egiptean pentru studiul Templului din Karnak și Consiliul superior egiptean pentru antichități au anunțat sâmbătă, la Luxor, descoperirea unei statui a faraonului

EmigrațiNew York (MF) - Pentru că autoritățile din Beijing au impus reguli stricte legate de întreținerea animalelor de casă, iar adăposturile sunt supraaglomerate, 30 de căței au „emigrat” în SUA pentru a-și găsi stăpâni, dar faptul că nu cunosc limba engleză pare să ridice unele probleme.Călătoria de la Beijing către New York a început luni. Au fost îmbarcați într-o cursă care i-a dus la Amsterdam, unde și-au petrecut noaptea într-un adăpost de animale. De la aeroportul Kennedy din New York au fost transportați la adăpostul North Shore Animal League. Câinii sunt din rasele pechinez, dalmațian și baset hound.

Penelope (Foto: EPA)

Vrea mulți 
copii
New York (MF) - Pe
nelope Cruz a dez
văluit că a încercat la 
un moment dat să 
adopte un copil, dar 
a fost refuzată, pen
tru că era prea tâ
nără și pentru că nu 
era căsătorită, scrie 
The Sun. Ea a decla
rat că nu e sigură în 
ce privește căsătoria, 
dar cu siguranță vrea 
să aibă mulți copii. 
Ea a adăugat „Mă 
gândesc în fiecare zi 
la posibilitatea de a 
adopta copii. Acum 
zece ani am încercat 
să adopt unul, dar 
am fost refuzată". 
Penelope se întâlneș
te în prezent cu Mat
thew McConaughey.

Premiati la MTV
ș

■ Tom Cruise a primit 
primul premiu pentru 
întreaga activitate din 
istoria evenimentului.

Los Angeles (MF) - Actrița Rachel McAdams a câștigat două dintre premii, pentru cea mai bună performanță feminină și pentru întreaga distribuție a filmului, cu producția „Mean Girls”, al treilea fiîndu-i decernat la categoria cel mai bun sărut, pentru filmul „The Notebook”.

Purcelușii s-au luptat sâmbătă pentru minge într-un meci din primul campionat de pigball de la Moscova. (Foto: epa)

Tom Cruise (Foto epa)
Juriul a început deliberările
■ Eventuala condam
nare a lui Michael Jack- 
son ar provoca o luptă 
juridică intensă.

Santa Maria (MF) - Jurații din procesul lui Michael Jack- son au început, vineri, deliberările privind soarta cântărețului acuzat de agresiuni sexuale asupra unui minor, după patru luni în care li s-au prezentat mărturii în favoarea și împotriva acuzatului. Cântărețul a pledat „nevinovat”.Cei doisprezece care alcătuiesc juriul s-au retras, vineri, din sala de judecată a tribunalului Santa Maria pentru a începe să studieze faptele și dovezile care li s-atț prezentat, cu scopul de a ajunge la o con- 

Capturarea lui ben Laden
San Francisco (MF) - Un nou virus informatic care este transmis sub forma unei știri conform căreia Osama ben Laden a fost capturat nu a tentat mulți utilizatori să deschidă fișierul atașat, au informat producătorii de software.Când utilizatorul calculatorului încearcă să deschidă fișierul atașat, se activează un cod care permite unor hackeri să folosească adresa computerului pentru a trimite mesaje nesolicitate pe World Wide Web.

Voluntarii salvând balenele
(Foto: EPA)

manifestării Good Morning America din Bryant Park, New York. (Foto: epa>

Neferhotep I, pentru a cărei degajare trebuie demontate o serie de construcții.Statuia, care e îngropată de circa 3.600 ani, îl reprezintă pe Neferhotep I purtând însemnele regalității, inclusiv efigia unei cobre, a declarat arheologul Francois Larche.Dublă și fabricată din piatră, statuia are o lungime de 1,80 m și e înconjurată de un cadru dublu de 2 m, care se află la o adâncime de 80 cm. Monumentul a fost descoperit în satul Karnak, sub ruinele cetății Theba.Cel de-al 22-lea rege din cea de-a 13-a dinastie (1785-1680 î.e.n), Neferhotep I, al cărui nume înseamnă „Frumos și bun”, a condus Egiptul în perioada 1696-1686 î.e.n.
Movie AwardsMTV a acordat pentru prima oară un premiu pentru întreaga activitate, care i-a revenit lui Tom Cruise. Actorul a primit premiul din mâinile prietenei sale, Katie Holmes.Actrița Dakota Fanning a câștigat premiul pentru cea mai înfricoșătoare performanță, pentru „Hide and Seek”, în timp ce Dustin Hoffman a primit premiul de comedie pentru „Meet the Fockers”.„Napoleon Dynamite” a fost desemnat cel mai bun film, Leonardo DiCaprio cel mai bun actor, iar Lindsay Lohan cea mai bună actriță.Premiile, care au fost acordate în baza voturilor publicului, au reunit și întreaga echipă a serialului pentru adolescenți „The Breakfast Club” din 1980. MTV Movie Awards au fost găzduite de actorul Jimmy Fallon.

Jackson e optimisit și crede că juriul îl va achita (Foto: EPA)cluzie privind fiecare din cele zece capete de acuzare formulate împotriva cântărețului. Judecătorul Rodney Melville le-a cerut să-și aleagă un pre
Au salvat 74 de balene

Sydney (MF) - Mai multe echipaje de salvare s-au chinuit joi, câteva ore, în încercarea de a salva 74 balene ce eșuaseră pe două plaje de pe coasta de sud-vest a Australiei.Balenele au ajuns pe două plaje diferite din orașul Bus- selton, situat la peste 1.200 km distanță de Perth. Sute de voluntari au înfruntat apa aproape înghețată, încercând să împingă balenele înapoi în apă.

RamonaNăscută în zodia Vărsător, îi plac muzica, dansul și sporturile extreme.
(Foto: Traian Mânu)

ședinte, care va avea rolul de a organiza lucrările.Jurații se vor reîntâlni astăzi, pentru a-și relua deliberările. Acestea se vor desfășu
Unul dintre mamifere a murit, dar celelalte au fost trimise până la urmă înapoi în larg. Unele dintre balene au trebuit ținute în ape nu foarte adânci până au reușit să-și recapete forțele, înainte de a fi eliberate în mare.„A fost îngrozitor, dar e bine că le-am putut ajuta. Sperăm că vor supraviețui”, a declarat Deidre Beckwith, u- nul dintre voluntari. 

ra de luni până vineri, în ședințe de câte șase ore. în timpul deliberărilor, Michael Jack- son (46 ani) va avea dreptul să rămână la Neverland.Acuzații anterioareîn cazul unei condamnări, bătălia juridică se anunță a fi intensă, pentru că acuzarea a invocat, în sprijinul tezei sale, precedente în ce privește acuzațiile de agresiune sexuală care l-au implicat pe Jack- son, dar pe care justiția nu le-a instrumentat niciodată. Judecătorul, care s-a bazat pe o modificare recentă a procedurilor judiciare din California, a autorizat prezentarea, în fața tribunalului, a cinci acuzații anterioare.

Shakira a susținut vineri un concert în cadrul

<


