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■ La Șoimuș au înce
put discuțiile pentru 
cumpărarea terenurilor 
pentru autostradă.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - O echipă formată 
din reprezentanții Drumu
rilor Naționale și cei ai Pri

Se simulează testele
Deva (R.I.) - Simularea testelor naționale 

a fost stabilită, pentru clasele a VIII-a din 
județul Hunedoara, pentru vineri, 22 aprilie, 
între orele 16 - 12. „Simularea se desfășoară 
în 25 de centre care coincid cu centrele de 
examinare din iunie”, spune Valeria Boța, 
președintele comisiei de testare județeană. 
„Copiii vor avea posibilitatea să-și aleagă o 
materie pentru simulare dintre limba ro
mână, matematică, istorie, geografie, limba 
maghiară. Subiectele sunt unice, iar condi
țiile de examen vor fi cât mai apropiate de 
situația reală”.

• Semnal de alarmă. Potrivit președintelui 
Uniunii Naționale a Patronatului Român, 
Marian Miluț, 80 la sută dintre IMM-uri ar 
putea dispărea după 2007. „Și asta deoare
ce patronii nu cunosc nici măcar regulile 
minimale ce vor fi impuse odată cu inte
grarea în UE. Oficialii europeni nici măcar 
nu cunosc acest lucru", susține Miluț. (T.S.)

• Regulamente revăzute. Prefectul
județului, Cristian Vladu, a declarat recent 
că Regulamentele de funcționare a Parcului 
Natural Cioclovina - Grădiștea Muncelului 

I vor fi revăzute și modificate în interesul
oamenilor. Deja Consiliul Științific al parcu
lui a hotărât ca oamenii care au pădure 
acolo să primească cinci mc de lemne, sau 
10 mc dacă construiesc case. (V.N.)

echipei FC Cip Deva cred 
șansa echipei devene de 

a cuceri titlul.
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Inundațiile afectează județul
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■ Șapte localități 
hunedorene au avut de 
suferit din cauza apelor 
revărsate.

Deva (M.S.) - Peste 60 de 
gospodării șî cinci drumuri 
comunale din șapte localități 
ale județului Hunedoara au 
fost afectate de inundațiile ca
uzate de ploile căzute în ulti
mele 24 de ore, a informat ieri 
Prefectura Hunedoara. Apele

Grevă de avertisment la CFRinundații în'Ultimele 24 de ore'.în, 
județul Honecieara •
Au fost afectate localități din comunele Lunca Cernii, Bretea 
Română, Băcia, Baia de Criș, Teliucu Inferior, Vața de Jos și
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■ Vineri, între orele 7 
și 9, ceferiștii 
declanșează grevă de 
avertisment.

Deva (I.J.) - Ca urmare, în 
cele două ore, nici un tren nu 
va circula în întreaga țară. 
„Declanșarea conflictelor de 
interese este justificată, deoa
rece, pe de o parte, contrac
tele colective de muncă la 
nivel de unitate pentru 2004/ 
2005 au încetat, iar pe de altă 
parte, în cadrul negocierilor 
pentru noile contracte pentru 
anul viitor, solicitările for

măriei Șoimuș au purtat dis
cuții, zilele trecute, cu pro
prietarii terenurilor cuprinse 
în proiectul de construire a 
autostrăzii. Suprafața de te
ren aflată în vizorul con
structorilor autostrăzii însu
mează aproximativ 40 de hec
tare fiind împărțită într-un 
număr de 244 de parcele.

La întrunirea de vineri, au 
fost prezenți toți cei 200 pro

revărsate au acoperit 280 de 
hectare de terenuri agricole.

Cea mai gravă situație este 
semnalată în Lunca Cernii de 
Jos, unde au fost inundate 8 
gospodării și 200 de hectare de 
teren agricol, din care 150 de 
hectare sunt fânețe. Drumul 
județean dintre Lunca Cernii 
de Jos și Gura Bordului a fost 
afectat pe 200 de metri.

în Baia de Criș, au fost i- 
nundate 30 de hectare de teren 
agricol necultivat. Drumul ju

mulate de salariați nu au fost 
acceptate. Dorim transpune
rea salariului minim pe eco
nomie și la unitățile de cale 
ferată cu respectarea formulei 
de calcul cu actualii coefi
cienți de ierarhizare, acorda
rea integrală a tichetelor de 
masă pentru toți salariații și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă”, declară Ionel Țiț, li
der Sindicatul „Feroviarul” 
Hunedoara.

Oferta administrației de 
cale ferată este de a îngheța 
salariile și prelungirea con
tractelor colective cu încă un 
an. 

prietari ai terenurilor, susține 
Viorica Jula, membru în co
misia de aplicare a legii tere
nurilor. „Oamenii au semnat 
că sunt de acord să se întoc
mească documentația - nece
sară, urmând ca în funcție de 
oferta existentă să-și dea acor
dul privind exproprierea. 
Reprezentanții Drumurilor 
Naționale au mai afirmat că 
toate actele necesare vor fi 

dețean dintre Baia de Criș și 
Bulzeștii de Sus este inundat 
de Crișul Alb pe o lungime de 
100 de metri, lama de apă fiind 
de 15 centimetri. Alte două 
drumuri comunale din satele 
Ocișor și Birtin sunt acoperite 
de apele Crișului Alb pe por
țiuni de 20 de metri.

în comuna Teliucu Inferior, 
râul Cerna a inundat trei 
străzi, apa pătrunzând în 
curțile, beciurile și anexele a 
60 de gospodării. 

La Dev 
minerit și

Ulii

cții de drumuri.
_ ecializate în
(Foto: Traian Mânu)

întocmite pe cheltuiala celui 
care va executa lucrarea”, 
susține Viorica Jula.

Din punctul meu de vedere, 
oamenii au fost mulțumiți de 
prețul avansat de reprezen
tanții Drumurilor Naționale, 
a mai spus Viorica. Aceștia 
le-au spus sătenilor că valoa
rea la care vor fi cumpărate 
terenurile va oscila între 4 și 
7 euro pe metrul pătrat.

Remin joacă la 
Hunedoara

Deva (C.M.) - Partida 
dintre U. Remin și U. 
Jolidon, programată, azi, 
în cadrul etapei a 20-a a 
L.N., nu se va disputa la 
Deva, întrucât la Sala 
Sporturilor are loc o ex
poziție. Meciul va avea | 
loc la Hunedoara, în sala 
Colegiului „Matei Cor
vin”, de la ora 17.00. /p.7.
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A • Aleksander Kwasniewski, 
președintele Poloniei, a de
clarat ca așteaptă de la omo
logul său rus, Vladimir Putin, 
adevărul despre cel de-al II- 
lea război mondial, cu ocazia

ceremoniilor din oata de 9 mai, de la Mos
cova, care vor marca 60 de ani de la victo
ria asupra nazismului.

; «Zacarias Moussaoui a a- 
nunțat că se va declara vino
vat de implicare în atentatele 
de la 11 septembrie și ar pu
tea depune mărturie săptămâ
na aceasta, dacă se va stabili 

că este în deplinătatea facultăților mintale.

Un nou Guvern
Beirut (MF) - Premie

rul libanez desemnat, 
Nagib Miqati, a format 
ieri un nou Guvern, al
cătuit din 14 miniștri. 
„Un nou Guvern tocmai 
a fost format. Este alcă
tuit din 14 miniștri, care 
nu sunt candidați la ale
gerile legislative” prevă
zute să se desfășoare 
înaintea datei de 31 mai, 
a declarat purtătorul de 
cuvânt al președinției, 
Rafie Shlala.

Șeful

Basescu avertizează Franța
■ El cere Franței să nu 
mai admonesteze Româ
nia din cauza legăturilor 
cu Marea Britanie și SUA

Londra (MF) - Președintele 
român, Traian Bâsescu, a a- 
vertizat Franța să nu mai ad
monesteze România din cauza 
legăturilor sale cu Marla Bri- 
tanie și Statele Unite, înain
tea semnării tratatului de a- 
derare la UE, relatează Finan
cial Times.

Băsescu declară că dorește 
o „relație specială” cu Londra 
și Washingtonul, pentru ame
liorarea securității regiunii 
Mării Negre, și s-a declarat

un partizan al politicilor eco
nomice liberale britanice.

Atitudinea lui Băsescu a

Franța este unul 
dintre principalii 
noștri susținători, 
dar nu jae plac 
declarațiile de ■ 
acest gen.

Traian BAsescu

în pUn proces de extindere.
Mai mulți membri ai Gu

vernului de la București au 
declarat că se consideră în 
interiorul blocului denumit 
de secretarul american al 
Apărării, Donald Rumsfeld, 
„noua Europă”, susținător al 
relațiilor transatlantice și al 
comerțului liber.
Critici respinse

„Am colaborat în mod tra
dițional cu Londra și Wash
ingtonul”, a declarat Băsescu.

El ă respins criticile formu
late de Franța pe această te
mă și a declarat că președin
tele francez Jacques Chirac a 
ofensat statele candidate la

Berlusconi 
dezminte

Roma (MF)
Guvernului italian, Sil
vio Berlusconi, a anun
țat, luni seara, că nu i-a 
prezentat demisia preșe
dintelui Carlo Azeglio 
Ciampi, relatează AFP. 
întrebat de jurnaliști da
că i-a pirezențat detiMaa 
șefului et’âtului, 
coni a răspuns „NuȚla 
finalul întrevederii de o 
oră cu Ciampi. Anterior, 
vicepremierul Gianfran
co Fini a, anunțat 
Berlusconi își 
va prezenta 
demisia 
pentru a 
forma un 
nou Exe- a 
cu- 
tiv.

UE, în 2003, când le-a cerut, 
„să nu mai vorbească” despre* 
Irak. Băsescu a apreciat și că ' 
ministrul francez de Externe, 
Michel Barnier, a sporit in
sulta recent, când a declarat 
că președintele român „nu 
are reflex european”.

„România este o țară care 
are respect față de sine. Fran
ța este unul dintre principalii 
noștri susținători, dar nu ne 
plac declarațiile de acest 
gen”, a subliniat Băsescu.

întrebat ce model economic 
ar urma, președintele român 
s-a declarat în favoarea unui 
sistem „mai liberal”, în care 
statul să aibă „o implicare 
minimă în economie”.

înfuriat Franța, principalul 
susținător al României în UE, 
și ar putea exacerba temerile 
franceze privind pierderea in
fluenței asupra Uniunii aflate

m cadrul unei if in ■ care
Opreia cu 
~ ■ (St») EM)

Condoleezza Rice
(Foto: EPA) 

În vizita 
strategică 
Moscova (MF) - Vizi
ta secretarului ameri
can de Stat, Con
doleezza Rice, la 
Moscova ar putea 
determina relansarea 
relațiilor bilaterale, 
dar oficialul de la 
Washington a dat 
asigurări că va men
ține presiunea asupra 
Rusiei pentru a con
tinua procesul de de
mocratizare și deschi
dere. Rusia speră că 
vizita pe care secre
tarul de Stat, Condo
leezza Rice, o va e- 
fectua în această 
săptămână la Mos
cova va fi ocazia aș
teptată pentru relanr 
sarea relațiilor ruso- 
americane, tension
ate în ultimele luni. 
Moscova consideră, 
de asemenea, că vizi
ta oficialului ameri
can va permite dez
voltarea cooperării 
celor două state în 
sectoare strategice.

Cer amânarea 
alegerilor din 
Marea Britanie

Londra (MF) - Adjunc
tul președintelui Consi
liului Mimicipal din Bir
mingham va intenta o 
acțiune judiciară pentru 
amânarea alegrilor par
lamentare, relatează Sky 
News.

John Hemming doreș
te amânarea scrutinului 
legislativ până când au
toritățile vor lua măsuri 
suplimentare care să 
prevină comiterea frau
delor electorale prin 
poștă.

Hemming, care face 
parte din Partidul Libe
ral-Democrat, va cere ju
decătorilor să ordone o 
anchetă in legătură cu 
procedurile electorale pe 
baza cărora vor fi orga
nizate alegerile de la 5 
mai.

Anul trecut, imediat 
după alegerile locale, 
Hemming a cerut o an
chetă judiciară care a 
constatat existența unor 
fraude electorale siste
matice în cazul voturi
lor prin poștă în orașul 
Birmingham.

Al-Zarțawi acuza
Duba! (MF) - Gruparea lui Abu Mussab 

al-Zarqawi a acuzat autoritățile irakiene că 
încearcă să îi elimine pe sunniții din Irak, 
potrivit unui comunicat publicat, ieri, pe 
un site Internet islamist.

Duminică, aceeași grupare a acuzat au
toritățile irakiene că au provocat criza ost 
ticilor din Madain pentru a-i aergaa-ai 
niții din acest oraș.

Luni, forțele irakiene au preluat contro
lul asupra orașului, dug|||| 
ritoare la presup.

iă? ..

Bagdad (MF) - Un atentat 
sinucigaș cu mașină-capcană 
comis ieri la Bagdad împotri
va unui centru de recrutare 
al armatei irakiene s-a soldat 

ieni 
u- 

nui bilanț preliminar furnizat

într-un fost palat al lui Sad
dam Hussein.

Victimele au fost transpor
tate la spitalul Nooman, din 
cartierul sunnit din nordul 
Bagdadului. Conform respon
sabilului citat, este posibil să 
existe și alte victime, care să 
fi fost transportate la alte spi
tale din capitală.

Cartierul a fost încercuit de 
forțele irakiene de securitate,

---------............................................ S’uffor'și-'' 
iți de către relșiH sunnițî. însă un general 
irakian a declarat că nu a fost găsit nici 
un ostatic la Madain.

Explozia, produsă în cartie
rul Adhamiyah, din vestul 
Bagdadului, a vizat un centru dare au interzis accesul în 
de recrutare al armatei, aflat atentatului.

" v ■
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Năstase, iar candidat
București MF ■ Liderul 

PSD Adrian Năstase își vâ 
depune, azi, candidatura la 
funcția de președinte execu
tiv al formațiunii, el pre
cizând, ieri, la Senat, că se 
bazează pe sprijinul tuturor 
organizațiilor partidului., 
„îmi depun mâine diminea
ță candidatura. Ceilalți care 
consideră că au vocație sau 
pot să se prezinte pentru a

cere colegilor votul pentru 
această funcție o vor face și 
ei”, a spus Năstase. Cât pri
vește „diferența” dintre el 
și Sorin Oprescu, aceasta 
va fi decisă de colegii de 
partid, la vot. „Cine poate 
mai mult, poate și mai pu-' 
țin în ceea ce mă privește. 
La Sorin este cine poate 
mai puțin, poate și mai 
mult”, a spus Năstase.
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România va primi toți banii negociați cu UE 
aUniunea Europeană vă 
aloca în cadrul pacnetu-
Itii financiar.agreat în
2004 tot ce s-a negociat

București (MF) - România 
va beneficia din partea Uniu
nii Europene de toate sumele 
negociate în cadrul pachetu
lui financiar agreat în 2004, 
informațiile vehiculate pri
vind reducerea fondurilor alo
cate nefiind adevărate, a afir
mat, ieri, negociatorul-șef cu 
UE, Leonard Orban.

< El a prezentat, în reuniu
nea Comitetului executiv de 
integrare europeană, prezida
tă de premierul Călin Popes- 
cu-Tăriceanu, o situație pri- 
vjnd fondurile alocate Româ
niei de către Uniunea Euro
peană.

Executivul amintește, prin- 
tr-un comunicat al Biroului 
de Presă transmis MEDIA
FAX,- că România va benefi
cia din partea UE de angaja
mente de plată în valoare de 
11 miliarde euro.

Dintre acestea, între 2007-

2009, vor fi efectuate plăți 
efective în valoare *m ®,î mili
arde euro, restul stanelor fi
ind alocate în 2009^010.

Uniunea Europeană va a- 
corda României, între 2007- 
2009, și fonduri în valoare de 
560 de milioane de euro pen
tru acoperirea fluxurilor de 
numerar și reducerea presiu
nii asupra bugetului de stat.

în perioada 2010 - 2013, Ro
mânia va beneficia de alte 
finanțări agreate în cadrul 
discuțiilor cu Uniunea Euro
peană.

10 ani SUA au come
morat ieri zece ațd de la 
atentatul din Oklahoma 
City, din 1995 șl care s-a 
soldat cu 168 de morți.
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IL
- • Braconaj. Cristian Vladu, prefectul 

Județului a criticat din nou Asociația 
Județeană a Vânătorilor și Pescarilor. De 
data aceasta pentru că „pe Mureș se bra
conează non stop și nu se mai găsește 
pește". Acest lucru nu se întâmplă și pe Criș. 
De aceea, acolo se.găsește pește. (V.N.)

• Teatru la Hațeg. Casa de Cultură din 
Hațeg găzduiește, astăzi, piese de teatru 
pentru spectatori mici și mari. La orele 10.00 
și 12.00, se va derula spectacolul pentru 
copii „Răzbunare în lumea basmelor", iar la 
ora 14.00 comedia „Nu plătim, nu plătim...", 
piese puse în scenă de colectivul Teatrului 
de Artă Dramatică Deva. (S.B.)

■ Precipitațiile căzute 
în ultimele zile au aco
perit cu apă sute de ha 
de teren agricol.

Loredana Leah

• Proiect devean. Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, Mircea Moloț par
ticipă azi la București, la o conferință cu 
tema „Programul LEMNA pentru dezvoltarea 
infrastructurii din România", la invitația 
Ambasadei Americane. Cu această ocazie va 
fi prezentat, proiectul denumit „A.R.I.S., 
Deșeuri solide - Deva". (C.P.)

Deva - Ing. Emil Gavrilă de 
la Direcția pentru Agricul
tură și Dezvoltare Rurală 
Hunedoara afirmă că „deo
camdată culturile agricole nu 
simt afectate decât dacă ploile 
vor mai continua, iar apa va 
bălti pe culturile agricole 
aproximativ o săptămână.

Pe terenurile agricole însă
mânțate din toamnă, unde 
grâul sau orzul au deja trei 
frunze, există pericolul

O zi a florilor și artei
Deva (S.B.) - Pe data de 24 aprilie 2005, de 

Florii, la ora 13.00, pe platoul din fața Caisei 
de Cultură, cetățenii municipiului Hune
doara sunt invitați să ia parte la constru
irea unei cruci de flori, simbol ai bucatei 
în gând și în suflet. Tot cu această ocazie, 
vor fi premiați câștigătorii concursului de 
desene pe asfalt, derulat ad-hoc, la care vor 
participa copiii de la grădinițele din 
municipiul de pe Cerna. La ora 13.30, va 
avea loc inaugurarea noii Galerii de Artă 
a Hunedoarei - cu expoziția pe temă reli
gioasă a Universității Naționale de Arte 
București. Alegerea sărbătorii de Florii ca 
zi de inaugurare a noii Galerii de Artă s-a 
dorit să fie un simbol al reînvierii frumo
sului prin artă și cultură în Hunedoara

Trei minute pentru f
B "Anul Fizicii" s-a 
sărbătorit printr-un 
semnal luminos și în 
municipiul Hunedoara.

Hunedoara (R.I.) - Munici
piul Hunedoara a luat parte, 
ieri seară, de la ora 21.37, la 
semnalizarea luminoasă, ce a 
avut menirea de a celebra 
personalitatea fizicianului 
Albert Einstein. Timp de trei 
minute, aproape 5000 de e-
levi din școlile hunedorene rând, orașele de pe traseu și- 
„și-au îndreptat lanternele 
aprinse spre cer. Din județ, 
singura localitate- partici
pantă la acțiune a fost 
municipiul Hunedoara care

contraatacă!

Nimic mai adevărat!
Carkaturâ de Ovidiu Pasai I

—>—■-------- >■; ryr-3rtire—r

SpeoARTA la Deva
Deva (R.I.) - La sfârșitul lunii mai, Deva 

găzduiește Festivalul Național de Artă Spe
ologică „SpeoARTA 2005”. Festivalul se va 
desfășura în perioada 26 - 29 mai 2005 și 
va fi organizat de către Federația Română 
de Speologie, Clubul de Speologie Proteus 
Hunedoara și Administrația Parcului Na
tural Grădiștea Muncelului - Cioclovina. 
Bogdan Tomuș, de la Clubul Proteus, pre- 

, cizează că „în 26 mai va fi organizată o 
excursie pre-festival la Cetățile Dacice din 
Munții Orăștiei (Sarmizegetusa Regia, Bli- 
daru, Costești).
Un festival onorant

Vineri, începând cu ora 10, va fi vernisată 
o expoziție de imagine și film și va fi inițiat 
concursul „Speologi artiști”. Se vor face 
proiecții pentru public și în afara concur
surilor oficiale”. Festivalul este găzduit de 
Casa de Cultură „Drăgan Muntean”, iar 
cazarea în timpul festivalului se poate face 
la internatul Liceului Sportiv Deva și la 
Hotelul „Sarmis”. Cei care doresc să ia 
parte la eveniment vor trebui să achite taxa 
de participare, până cel târziu în 15 mai.

Electricitatea - principala minune a fizicii.

Sărbătorind 
Pământul

Deva (S.B.) - „Ziua Pămân
tului” - 22 aprilie, e marcată 
de acțiuni tematice, susținute 
cu ajutorul copiilor din grădi
nițele și școlile județului. La 
Grădinița PN Nr.2 din Sime- 
ria, în această zi se va des
chide o expoziție de desene, 
pictură și obiecte confecțio
nate din materiale culese din 
natură și se va derula un con
curs de desene pe asfalt. La 
Deva, Administrația Parcului 
Național Retezat va expune 
lucrările copiilor participanți 
la concursul „Săptămâna 
Verde” 2005.

Deva (T.S.) - Deputatul 
PNL Dan Radu Rușanu a 
solicitat demisia lui 
Eugen Ghiulea, direc
torul general al Oficiului 
Național al Registrului 
Comerțului și pe cea a 
directorului ORC de pe 
lângă Tribiinalul Argeș, 
Tatiana Elena Dicu, din 
cauza gravelor erori pro
fesionale. Potrivit depu
tatului PNL, acesta a 
descoperit erori profe
sionale în activitatea 
Registrului Comerțului 
Argeș, odată cu apariția 
în presă a unor articole 
în care este acuzat că 
este administratorul soci
etății Sâmbovicioara.

» 

sufocării plantelor dacă apa 
stagnează pe teren mai mult 
de 48 de ore”.

Oamenii trebuie să facă tot 
ce le stă în putință pentru a 
crea căi de scurgere a apei de 
pe terenurile agricole afec
tate. Altfel, recolta obținută 
va fi mult mai mică!
Asigurări agricole

Agricultorii se află în 
imposibilitatea de a-și asigu
ra culturile agricole. Cul
turile agricole pot fi asigurate 
pentru următoarele riscuri 
generale: incendiu, inundații 
din ploi torențiale, fur- 
tună/uragan, grindină, alu- 
necare/prăbușire/surpare 
teren, îngheț timpuriu 
toamnă, îngheț târziu 

de

face parte din traseul 2 - spre 
Ungaria - (Craiova, Filiași, 
Hunedoara, Cluj-Napoca, 
Oradea, Granița cu Ungaria)”, 
spune Sorin Todor, purtător 
de cuvânt al Inspectoratului 
Școlar Județean. Evenimentul 
se ’ înscrie în cadrul mani
festărilor „Anului Fizicii 
2005”, semnalul luminos tra
versând teritoriul României 
începând cu ora 21 și 
ajungând la frontiera de vest 
ia ora 21,45, în aceeași zi. Pe 

au închis iluminatul stradal, 
pentru câteva minute, timp în 
care elevi ai școlilor din aces
te orașe au semnalizat cu 
lanterne spre cer.

(Foto: Traian Manii)Precipitațiile au dus la blocarea drumurilor.

primăvară. Deși sunt acuzați 
de autorități că nu-și asigură 
culturile agricole, firmele de 
asigurări nu asigură „terenul 
considerat cu risc mare de 
inundații”.

înainte de Paști
B Campania „întinde 
o mână de bine celui 
mai sărac ca tine" 
continuă.

Deva (V.R.) - Inițiativa 
Filialei de Cruce Roșie 
Hunedoara-Deva de a aduce 
puțihă bucurie și celor nea
jutorați și singuri se 
apropie de finalizare. De 
idonațiile adunate sau care 
urmează să fie colectate vor 
beneficia 200 de vârstnici 
singuri Și bolnavi, peste 100 
de persoane ce stau în 
„locuințe” improvizate la 
|Srîte)Sile municipiului; 
minori aflați în detenție la 
Bârcea. Pentru bătrânii sin
guri s-au comandat deja ali
mentele de bază ce le vor 
fi donate săptămâna 
viitoare (ulei, zahăr, mar- 
garină, paste făinoase^ bis-

Ori „terenul inundabil” din 
Lunca Mureșillui este «în 
prezent cel mai productiv, 
aici obținându-se, în condiții 
optime, recolte însemnate 
cantitativ.

cuiți și ouă). Nevoiașii de 
la marginile orașului vor 
primi haine și alte obiecte 
dăruite de deveni, iar mino
rilor închiși li se pregăteau 
ieri pachete, ne-a informat 
directoarea filialei, Elisa-j 
beta Ciorobea. Sensibilizate; 
de apelurile făcute prin 
ziarul nostru, o firmă 
deveană a donat 842 'de£ 
jucării noi, iar dna Mari
ana Munteanu suma de 
500.000 lei.

Elisabeta Ciorobea
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9941 - S-a născut actorul Ryan

O 'Meal (.Lave storyj)

k aatil ÎMI,
inițiativa Asociației .Reporteri fără Frontiere"

. Ziua Internațională a Presei Libere. Este marcată din

O

Calendar religios
20 aprilie 2005 - Sf Teotim, Episcopul 
Tomisului (sec 4-5)

Deva (S.fe.) - De neam daco-roman, Sf. 
Teotim este considerat întâiul părinte 
duhovnicesc al Sf. loan Casian și Gherman. 
A deprins viața monahală într-o mănăstire 
dobrogeană din „hotarele Casienilor și ale 
Peșterilor” ce aparțineau de Eparhia Tomi- 

. sului. Episcop al Tomisului din anul 388, 
era mare pastor duhovnicesc, vindecător de 
boli, teolog și scriitor creștin talentat și neo- 

, bosit. Fragmente din scrierile sale se 
păstrează în lucrarea Sfântului Damaschin 
- „Paralele sfinte”. Sub conducerea sa, mă
năstirile dobrogene au cunoscut o perioadă 
de mare înflorire. Ruinele bazilicilor înăl
țate de el se văd și azi. Prieten devotat al 
Sf. loan Gură de aur, ia parte în anul 400 
la un sinod, la Constantlnopol, pentru com
baterea ereziilor. Sf. Teotim este conside
rat „creatorul Filocaliei românești”.

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08.30-15.00 Deva, Str. Liliacului, bl. 17____________
08.00-15.00 Qfotlu de Jos__________________________

•>

Gaz.
H.îrttrwțgte fMmtyrețjgniM metan 1h Deva: 
09,00-15.00 Bd Qecabal, bl. C, sc. C

Ai. Romanilor, bl. 80 garsoniere 
Al. Armatei, bl. 21
Bd.N. Bălcescu, bl. ÎS A si 19 A

I

fi

-i
6

i

h Api:
• Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei îh Deva.

i

21 Iun.-20 WL_rtF

ANTENA 1
. .730 Jwnalul TVR. Sport.

Meteo
745 Agenția 2 fifcă un sfert
920 and minute de cul- 

turiL Emisiune culturală
930 Taleshopping 

JOK» Avanpremieră 
110:10 Olltor Karen 
1130 Fortul miracolelor 
1155 Eunxfcpecar 
12:00 Stela de dnd stole 
13:00 Sănătate pentru toți 
1B30 Desene animate: Yo-GI- 
SSOh 
14d»J - . Sport

Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Oameni ca noi.

Prezintă Dana Andreea 
Rusu 

1530SedLexl Realizator Ion
Mirea. Coproducție 
MAI - TVR pentru 
TVR1

16»0 Stelele ringuU 
1630 Conviețuln 

1655 Vile șl ptaatecetabre 
1730 Portul mlraaWor

■Â

TVR. Sport

0 vedetă... poptM 
irbroedespre iapa 
Jtanakd TVR. Sport • i 
I xMeteo 
CMneperiade 
Ofensa (dramă, copro- 

1973).
'Cu: Sean Connery, 

Trevor. Howant Vivien 
Merchant, Ian Barmen. 

A Regia Sidney Lumet. 
■ J Detectiv in cadrul 

poliției engleze, Johnson 
«marcat de cei 
douăzed de ani de cari
eră, ta care s-a ocupat 
de crime șl anchete , 
dure. Frământat 
neliniștit Johnson ți 

• iese din fire In timpul 
. “ unei alte anchete dffi- 

dla, împotriva tal Baxter 
MJumeUTVR.Sport

Soluția integramel din 
numărul precedent: C
- F - z - N - 
CATARATOR - BURA
- ARI - VANATOR - 
D - NES - REA - VAL 
-MT-LO-A-URS
- ROZ - SARI - ME - 
O - LI - MOCAN - 
OP - POTECA - ITANI
- TT - ÎNALT - IUTA
- AS - IN - TUNA

ACASĂ

X

21 marL-20
Simțiți nevoia unor schimbări prin casă și aveți șanse 
să vă descurcați. Trebuie să faceți niște cheltuieli

Aveți malle de făcut prin casă șl familia vă ajută, 
îmbinați bine problemele de servietei cu treburile gos
podărești, dând randament maxim.

21maiaej»._____ _ ________ ;______ 1
Aprecierea șefilor vă poate atrage invidia colegilor. 
Partenerul de viață vă reproșează că vâ preocupă 
prea mult problemele de serviciu.

Nu reușiți să luați decizii rapide, așa cum vă cere 
partenerul de viață. Amânați iar □ activitate care v- 
ar aduce profit și ii dezamăgiți pe cei implicați

21lul.-20.aHg. _____ „__________________ ____
Sunteți solicitat pentru a rezolva tot felul de 
mărunțișuri, dar vă bucurați de popularitate și culegeți 
aprecieri pozitive de la persoane Influente.

21 aug.-20 sept. ■ ■ _____________ ,__
O ii-oportuni pentru a vă pune In practică planurile 
îndrăznețe. Totuși, dacă doriți să obțineți sprijinul 
celor din jur, ar fi bine să fiți mai modest.

ai 20 _a®L„__________• _____
Imaginația poate să vă aducă schimbări în ceea ce 
privește viitorul apropiat. Fie că puneți la cale o excur
sie sau o afacere, astrele vă favorizează.

■ — î’

Terminați toată treaba fără să vă ajute nimeni șl toi 
mai găsiți timp sa-î ajutați și pe alții. Din păcate, aveți 
iar chef de ceartă și adversarii nu vă lipsesc.

21 IM. ________________ ________________ ____ ■

Ați putea primi vizita unor prieteni de pe alte 
meleaguri. Benetidați de o sumă de bani cu care 
reușiți să faceți față cheltuielilor planificate.

21 <to$.-20 ton. _ _ __ _ ._____
Vă bucurați de popularitate, mai ales în rânaul per
soanelor tu simț artistic sau al partenerilor de fac
eri. Folosiți-vă diplomația și nu vă pierdeți timpul.

Sensî&îlitateâ dv înnăscută vă predispune la

7K» Știrile PRO TV. Sport 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

< 9:11 Omul cm educe 
certoe. Cu: Dan C. 
Mihăllescu

) 9:15 Tlnăr șl neliniștit 
! 0C u: Eric Braeden,

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

i 10:15 Doctoral de suflete 

11:15 Zâmbete îhtoo pastilă 
12:15 Le Bloc 
13:00 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo
i 13:45 D âsullurrtl 
, 14:00 DanieileStBekZoya

i H(dHtnă,SUA-18w). 
GUbirt 

Buce Bodetaw, Dtoni
» 1&00% jl n^Nftiț Cu: 
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•

s
t

4 " 
r

■ ♦ *’

■ i.-!

¥

’ 1

i-.
B
8

J 
i 1

630 în gura presai (reluare) 
7:00 Obervator. Cu: Sanda 

Nicola
800 Canalul de știri 

lOOOÎn gura presei 
11.00 Concurs Interactiv 
1200 Hercule. Cu: Kevin Sor

gi bo, Michael Hurst 
Kevin Smith, Melghan 
Desmond 

1300 Observator. Cu: Slmona

î
f

ț
li
ii

13:45

1600 Observator. Spart. 
Meteo 

1Bt48VtaM-AMicupto- 
B u* Ce Însemni si|_ _M

■—țț»“- ■—”
suferi, dl picai, «I 
câștigi... Qar dragostea 
adeverrt trtumrâtntat-

.i.
iâM?5ăTupftiă d

0Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

1700 Stime PRO TV 

1745 Teo 
19dXȘtHePR0TV

SÎUKM 
«tar*

deauna. Un portret 
dulce-amărul al provin
ciei Italiene

1745 9595-Te învață ce să

19KBObMMrtor. Sport.
Meteo. Cu: Alessandra 

i Stoictecu și Lucian .

Mândruță 

CtaLtateM-EraHuM 
de divertisment flj Den ’
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t

J- 
r 
f

I

t

»

i
i
i
i 
t

■rJ
4

5K» Poveșttn Bdevărate 
(reluare)

530 Iubirea mea, păcatul 
(reluare)

7:00 Extravaganta Anastasia 
(reluare)

8:15 Te voi învăța să Iubești 
(reluare)

9:15 Ruta (reluare) 
10:10 Mama vftngă (reluare) 
11:15 Totul despre Cernita 

(reluam)
:15 îngerul nopții. Cu:

0 Cesar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri- 
da Navidad 

13:15 Rlitxiw* 
ț415PWcasâfc«fcâ.Cu;

11 Mattern Favela, Mario 
Gmarro 

1530 ublrea mea, păcatul.
0Cu: Yadhira Carillo, Ser- 

* gio Sendel, Alexis Ayda 
1725 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri

adevărate
18:10 Ghanis. Cu:.Saul 

lUsazo, Dokxw Heredia, 
Manolo Cartona 

19:15Tevol1hvâtasăl<±eștl.
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7:00 Mk Sevang (reluare) 
730 Quasimodo 
8:00 Teleshopping (reluare) 
830 CeZar șlrif 
9:10 Sănrtă-n orîulel 

10:00 Tonomatul DP 2.
Prezintă Cătălin Măruță. 
Emisiune de divertis
ment cu știri din lumeț ■( 
muzicală, Invitați tri pla
tou, dedicații 

1130 Clnd minute de cutară 
1145 F.
1240 Euro-dlspecer 
1245 Te vezi din Banat.
1330 Tetashoplng 
1400 Quasimodo 
1430C avanți 
15A0 împreună tn Europa 
16:00 Zona de conflict 
1630 and minute de cutată 
1645 Jurnalul TVR. Sport

Meteo 
17:00 Sănrtă-mă, prostule I 
17:55 Euro-dispacar 
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România

7:00 TeteshopJng
730 tara 
7:55 Sport cu

c

mântător, filmul aduce 
prim plan aventurile 

unul sodopat care 
. evadează dlntr-un azil.

Planurile Iul sunt 
numeroase, bine puse 
la punct șl din cale- 

afară de primejdioase. 
Printre persoanele pe 
care sodopatul și-a 
planificat să le ucidă se 
zflă șl fostul său 

. comandant cal care Fa 
■ dnvițat să trăiască șl să 

rac cur Intr-o lume 
scnnl de dușmani 
to La Bloc 
■|Me PRO TV. Sport

Sport
IL.-X.----- ---
ADOTums® fW’ 
i mult mai 

; directă decât până 
acum. Observatorul va 
lansa și se va implica în 
campanii care vor ajuta 
<nu numai la întărirea șl 
dădirea spiritului dvic, 
dar șl la ideea de inter- 
actlvltate cu telespecta
torul.

23d5 American Nlnja 2: Con- 
O fhmtorea (acțiune, SUA 
' 1987). Cu: Michael 

i a ‘ Dudikoff, Steve James, 
‘ Larry Poindexter, Gary 

Conway. A apărut o 
O problemă într-o Insulă 

din Pacificul de Sud, slt- 
¥'./s;^uată filtre India șl Aus-

Riii,C« Barbara Mori,

<-

i

18:15 dnd minute de cutart 
1830 Minorități wb trai dic

taturi
19K» Soția Iul Lorenzo

1090 Dragul de Raymond. In

t
i
i

1

l
i

distribuție: Ray Romano,

5ebastian
. Josefina Echaoove, 

- Antonio Medelin 

21:10 Mame vitregă. Cu: Vie- 
Qtoria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Blaggio, Eduardo 
Capetillo, Renâ Casa- 
dos, Margarita Isabel, 

“1;'; Ana Layevska

l
1
I 
t 
I

4
I

&00 De r I temele cu
Mihaela Tatu.

fcKi Extravagant.
g n Amețeala. Cu: Norkis 
'‘«"-Batista, Juan Pablo Ra- 

ba, Kiara, Hilda Abra- 
. hamz, Dora Mazzone, * 
.Sădi Marin, Luciano 

' D'Alessandro, Crisol Ca- 
' rebel, Gustavo Rodrf- 

„.Jjuez, Mayra Alejandra 
wrWfatouMroe, Cu: 

<î SGabriela Spanie

i,

i 
t

Patricia Heaton, Brad 
■ Garrett, Doris Roberts, 

- Peter Boyle. Regia Philip 
; i Rosenthal 
WD Incursiune to muzeele 

de artă britanice 

21jOO Omul Imre soft șl moft 
2130 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
2130 Jurnalul Euronews 
EB15 Ce le place domnilor 

0 (comeide, Marea Bri- 
tanie, 2001). Cu: Billy 
Connolly, Sarah Lan
cashire, Douglas Hen- 
shall, Katie Blake, UzbE- 
wing, Emily Hillier. 
Regia Douglas Mackin- 
non. Kingdom Swann,

UD Colecționarul da suflate 
^0 Dragul da Raymond. în

, 0 distribuție: Ray Romano, ; 
Patricia Heaton, Brad

; Garrett

I 
I 

_un artist’scoțian talentat

i 
f
$

Show 
10:55 CUP ART 
1 LI» Monica 
12K» Casa noastră 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la

1350 Teleshopping 
14:25 Sunset Beedi 
1520 Focus

Cu: Anca Dinu 
1525 Dragare 

0 șl putere
16:15Wșaeelea 

simț 
17:10 Camera 

de râs
1730 Trăsniți 

to NATO
18»0 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina țopescu 
19d» Viața ta extrem

KhOO Cronfca cârartașllof.
Cu: Huidu și Găinușă. 
Șetban Huidu și Mihai 
Găinușă, adică cei doi 
cârcotași, împreună cu 
bebelușele, Puștiu1 și 
Mistrețu* neprietenos, 
vă prezintă o variantă 
unică și total diferită a 
celor mai importante 
noutăți din domeniul 
politic, social, cultural 
sau economic. în fiecare ’ț 

săptămână două oră . 
întreagi de cârcoteli de 

care oamenii momenta- j 
lui ar trebui să se teama '< 
pentru că vor fi tocați și 
disecați în maniera 
binecunoscută a cârco
tașilor

22:00 Trăsniți to NATO 
2230 Focus Piui. Cu:Silvia

Tlcula
23^5 Vino, mamă să mă 

vizii 
ftWSreginto

8»0 Peter Gabriel in concert 
id-Live in Italia 2003 

9s05 Vot fl acasă de Crădun 
0 (comedie, SUA, 1998). 

Cu: Jonathan Taylor 
Thomas, Gary Cole, 
Andrew Lauer, Jessica 
Biel, Adam la Vorgna. 
Regia: Arlene Sanford 

1035 Mal întâi sărută-m< 
Q (comedie, Italia, 2003). 

Cu: Marco Cocci 
12:05 Joey. Episodul 10 - Joey 

și marea probă
1230 Epava (aventuri, Dane- 

(3 marca, 2002). Cu: 
Robert Hansen, Ralf J. 
Hollander

14.-05 0Wmisterioasă 
a (dramă, SUA 2002). Cu: 

Sheryl Lee
15:55 Imperiul Soarelui 

(dramă, SUA 1987).
18:25 Ozzie (aventuri, Noua 

SZeelandă, 2001). Cu: 
Spencer Breslin

20fl)0 Infidela (dramă, SUA 
32002).

22:00 Punct de origine 
(thriller, SUA 2002). 

;i 2330-Wlllart (horror, SUA 
02003). Cu: Crispin 

Glover, R. Lee Ermey, 
■ Laura Harring 

1:10 Trei șoareci orbi 
0(thriller, Franța, 2002)

TV SPORT
1120 Rugby Total 12:00 Știr
ile TV Sport 12B5 Euroliga de 
baschet (r) 14:00 Știrile TV 
Sport 14:10 Fotbal (r) 16:00 
Știrile TV Sport 16:15 Teleshop
ping 1630 Super Spania. Cla
samentul djn Primera Division 
este: 1 Barcelona, 2 Real Ma
drid, 3 Espanyol, 4 Levante U.D, 
5 Zaragoza, 6 Atlătuo de Ma
drid, 7 Deportivo, 8 Osasuna, 9 
Villarreal, 10 Radng Santander 
(r) 1730 Faceți joairile. Con- 

’ curs de poker 1830 Știrile TV
Sport tftOO Handbal masculin: 

■ Dinamo - HCM Conștanța, în 
j Cupa României 2045 Știrile TV 
i Sport 21:00 Box profesionist 
! 23:00 Arte marțiale 2330 Ști- 
> rile TV Sport

i

i
i

1

J
1

«

063007.00 Observator
Deva (r) /

11.00-12.00 După canal
(Em. de divertisment

15.30-1535 Publicitate 
2345-2400 Obseivator

TELE 7 DtVA
08.30-10,00 Reluarea emisi

unii din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni Infor
mative

HALLMARK
12.15 Providence
13.15 Frankie ;l Hazel 

(comedie, coproducție, 
2000)

15.00 Domnișoarele de 
onoare (dramă, SUA 
1989)

1645 Ranger în Montana 
(western, SUA 1995) 

1830 0 femeie obișnuită 
(dramă, SUA 1990)

20.15 Privire în trecut 
(dramă, SUA 2004)

22.00 Lege șl ordine 
23D0 Jordan 
00.00 încă o șasă (dramă, 

SUA 1994)

DISCOVERY
1100 Războaie în aer 
1200 Natura in stare brută 

13jOO Vânătorii de mituri 
1400 Zboruri grele 
15.00 Superlative, Trenuri 
1600,stern neetaddate 
1700 Câmpuri de bătălie 
1800 Aventuri la pescuit cu 

RexHunt
1830 Clifoul de pescuit Bue

na Vista
1900 Cur asurzitoare 
2000 Natura în stare brută 
2100 Confruntarea fiarelor, 

Elefantul contra 
rinocerului

22.00 Conspirații sub lupă 
2230 Veme de război
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• Campanie anti-cartel. Consiliul Con
curenței a demarat o campanie de încurajare 
a reprezentanților companiilor să denunțe 
cartelurile din care fac parte. Astfel, autori
tatea de concurență va reduce amenzile sau 
nu-i va sancționa deloc pe cei care vor 
denunța înțelegerile ilegale de prețuri. (C.P.)

• Investiție rentabilă. Centrul de Diagnos
tic Imagistic Petroșani a împlinit 6 luni de 
existență. Până în prezent, peste 11.000 de 
bolnavi au trecut pragul Centrului realizat de 
Euromedic Internațional, cel mai mare in
vestitor în domeniul sănătății din Europa 
Centrală și de Est. (IJ.)

Pesta porcină
Deva (I.J.) - Achi

ziționarea animalelor 
numai din locuri auto
rizate și însoțite de do
cumente legale, precum 
și anunțarea cazurilor 

. de îmbolnăviri sau mor
talitate autorității sâni- j 
tare locale sunt doar 
câteva atenționări ale 
Direcției Sanitar - Vete
rinare Hunedoara adre
sate locuitorilor jude
țului care s-au confrun- i 
tat în ultimele săptă
mâni cu focare de pestă i 
porcină. „în acest sens 
autoritatea veterinară 
are obligația să moni
torizeze toate cazurile 
de îmbolnăviri și să 
preleveze probe de la

— toate porcinele moarte 
sau sacrificate. De ase
menea, organele silvice i 
și asociațiile de vână- i 
toare vor supraveghea i 
starea de sănătate a mis- i 
trejilor, iar primarii vor 
urmări starea efec-

; tivelor și vor ,eli& » Ji 
documente de propri- 1 
etate pentru emiterea 
certificatului Sanitar 
Veterinar”, precizează 
Mihail Rudeanu, direc
tor al Direcției Sanitar- i 
Veterinare Hunedoara. ?

Viorica Popescu 
(Foto: Traian Mânu)

Noi com
parti
mente

Ziua 
Bibliotecarilor

Deva (IJ.) - Prin 
aprobarea noilor 
structuri organiza
torice, Direcția Ge
nerală de Asistență 
Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara 
a creat noi comparti
mente, declară Viori
ca Popescu, director 
executiv. „Noile com
partimente gestio
nează toată proble
matica persoanelor 
adulte din județ de 
Ia violența Jp familie, 
sărăcie, până la per
soane cu dizabUitșți.- 
Este necesară modifi
carea și completarea 
strategiei județene 
privind persoanele cu 
handicap.

Deva (S.B.) - „Săptămâna 
Națională a Bibliotecilor”, 
dedicată, în acest an, în pre
mieră, celor ce sunt dedicați 
cărții prin natura meseriei 
lor, va debuta, la Deva, astăzi, 
la Biblioteca Județeană „Ovid 
Densusianu” din municipiul 
Deva, cu o serie de mani
festări cultural-artistice.

Astfel, între orele 10.00 și 
13.00 se pot viziona expoziții 
de carte sub egida „Bibliote- 
conomia ca știință”.

Tot acum va. avea loc și o 
prezentare a fondului de carte 

w .referință Bibliotecii 
Județene și, de la ora 13.00, 
prezentări pe suport CD 
despre „Patrimoniul mondial 
UNESCO”.

Deva (I.J.) - De ieri, 
poșta funcționează normal. 
Aceasta pentru' că sindi
caliștii au renunțat la 
acțiunea de protest în urma 
negocierilor cu Compania 
Națională Poșta Română, 
„în urma negocierilor s-a 
stabilit că la nivelul 
județului nostru circa 230 
de angajați vor primi o 
majorare salarială de 14%, 
ceea ce le aduce salariul la 
nivelul minimului garantat 
pe economie de 3.300.00 lei. 
De altfel, s-a decis majo
rarea salariilor de bază 
pentru ceilalți angajați cu 
3% și acordarea unui spor 
de vechime de 5% pentru

în

Greva poștei a încetat 
I

tranșa de vechime
muncă de la 3 la 5 ani. Nu 
pot să spun exact, dar cred 
că s-a reușit semnarea unui 
protocol de scoatere a insti
tuției de pe listele de mo
nitorizate a poștei, ceea ce 
ne va permite într-un viitor 
apropiat majorarea salari- 
ală de 16% așa cum ne-o 
dorim. Ca urmare, ieri 
dimineață la ora 6 am în
cetat greva generală, iar 
activitatea se desfășoară 
normal”, declară Ion Pavel, 
lider al sindicatului din 
Poșta Hunedoara. Poștașii 
vor mai primi la Crăciun 
un tichet de cadou în va
loare de 1,5 milioane de lei.

. p

Reduceri de 
tarife poștale

Deva (C.P.) - Tarifele pen
tru serviciile de curierat ra
pid intern Pripripost vor fi 
mai mici cu 40% până la 
finele acestei luni. Trimite
rile poștale Prioripost cu o 
greutate de până la 100 de 
grame vor costa 39000 de lei, 
cele între 101 și 500 de grame 
- 54000 de lei. Pentru cele de 
până la un kilogram se vor 
achita 84000 de lei, iar tari
ful Prioripost pentru trimi
terile a căror greutate variază 
între 1 și 2 kilograme se vor 
plăti 96000 de lei. „Reducerea 
vine în întâmpinarea celor 
care vor să trimită cadouri cu 
ocazia sărbătorilor pascale”, 
a declarat Diana Alexe, șef al 
Oficiului Județean de Poștă 
Hunedoara.

ouisci generale a locurilor de munca 
îi va urma o minibursă, în 6 mai, creată 
special pentru studenții Universității 
Petroșani. Ba bursă vor fi oferite locuri de 
muncă sezoniere pentru studenți.

(Foto: Traian Mânu)

ANUNȚ
Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul 

Muncii și Protecției Sociale București scoate la concurs, în 
data de 09.05.2005, ora 10.00, un număr total de 2 posturi pen
tru C.J.P. Deva, personal contractual, necesar efectuării 
operațiunilor de evaluare a pensiilor, în vederea recalculării 
lor, potrivit prevederilor HG 1550/2004.

Condiții de ocupare a posturilor:
- studii medii sau superioare;
- experiență în activitatea de resurse umane;
- experiență în operare pe calculator.
Concursul constă în susținerea a trei probe:
- probă practică pe calculator - eliminatorie;
- test scris (test grilă);
- interviu.
Angajarea se face pe o perioadă determinată, până la 

sfârșitul anului în curs.
Informații suplimentare privind bibliografia și actele nece

sare înscrierii la concurs se pot obține de la sediul Casei 
Județene de Pensii Hunedoara - Deva, bulevardul Decebal, 
bl. Al, scara B, sau la tel. 0254-219094, 0254-211031, compar
timentul resurse umane.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 
06.05.2005, ora 14.00. ~

6000
4610

9. HABER
10. BCCARPATICA

6. AZOMUREȘ
7. ANTIBI0T1CE

1. SNP PETROM

TfTUM

Preț Variație 
închidere (lei/acț»)

3400

1 euro 36.312 lei

1 liră sterlină 53.345 lei

1 franc 23.507 lei

2740 -2,14
-0.85 ■

+0,58 •

27,953 lei

1 forint 145 lei

5800
8. ROMPETROL 870

RAFINARE (RRC)

1 dolar

___ Primăria Comunei Buceș
scoate la licitație concesionarea serviciului 

‘ de salubrizare menajeră. Licitația va avea loc în 
data de 06.05.05, la Primăria Comunei Buceș. 

Informații la tel. 0254- 684328, 
fax 0254-684442, între orele 8-16.

k.

Primăria Comunei 
Sălașu de Sus, județul 
Hunedoara, anunță con
curs pentru ocuparea 

funcției publice de con
ducere de secretar al 

comunei Sălașu de Sus, în 
data de 24 mai 2005, 

proba scrisă, iar 
în 25 mai 2005, interviul. 
Relații suplimentare la 

telefonul 0254-779501. 
k__________________ J

R.N.P. ROMSILVA - 
DIRECȚIA SILVICĂ DEVA

Cetățeni,
Respectați regulile de prevenire a incendiilor la arderea res

turilor vegetale din curți, grădini, miriști, pajiști și f&nețel

Lucrările de ardere a resturilor vegetale sunt interzise în 
următoarele situații:

- pe timp de vânt puternic;
- fără supraveghere;
■ în vecinătatea locuințelor și anexelor acestora;
- in apropierea stațiilor de reglare și a conductelor de trans

port gaz metan supraterane;
- in apropierea instalațiilor de automatizare și control C.F.;
- la distanță mei mică de 50 m de culturi agricole șl 100 m 

de păduri;
- in vecinătatea stațiilor de distribuire a carburanților;
- in apropierea depozitelor de material lemnos șl atelierelor 

de prelucrare a lemnului.
Pe timpul arderilor resturilor vegetale, sunteți obligați:
- să mențineți focul in perimetrul aprobat șl asigurat;
- să supravegheați permanent zona in care efectuați arderea 

resturilor vegetale;
- să asigurați dotarea minimă cu mijloace de primă inter

venție;
■ să asigurați imediat serviciul voluntar de pompieri civili, 

primăria și pompierii militari, in situația în care există peri
colul extinderii focului in afara perimetrului aprobat.

Premergător Începerii acțiunii de ardere a resturilor vege
tale, sunteți obligați să solicitați primăriei ori serviciului vo
luntar de pompieri civili din localitate eliberarea „Permisului 
pentru arderea deșeurilor combustibile, resturilor menajere și 
vegetale”, conform legii.

Firmă de distribuție în domeniul detergenți- cosmetice, vă propune să vă alăturați tinerei noastre echipe și să aplicați pentru 
următoarele posturi:

1. Supervizor, Agențl vânzări_______________ _____
Responsabilități:
- respectarea procedurii procesului de vânzare;
- reprezentarea și promovarea produselor pe piață;

- îndeplinire plan vânzări;
- supervizarea și sprijinirea subordonaților.
Cerințe:
- studii superioare;
- experiență minimum 1-3 ani;
- disponibilitate la program prelungit;
- permis de conducere;
- domiciliul stabil în Deva.

Suntem interesați de găsirea unor persoane dinamice, care să obțină rezultate deosebite. Persoanele care îndeplinesc 
cerințele de mai sus și sunt Interesate, sunt rugate să trimită CV-urile, cu indicarea postului pentru care aplică, la numărul de 
fax: 0256/286005. ,
OBS: Toate aplicațiile vor fi tratate cu confidențialitate. Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.

2. Director punct de lucru ■ Deva_________________________________
Responsabilități:
- organizarea și coordonarea punctului de lucru din punct de 
vedere administrativ;
- respectarea procedurii procesului de vânzare;
- sprijinirea subordonaților pentru atingerea taiget-ului. 
Cerințe:
- atitudine deschisă și dinamică, orientarea spre rezolvarea 
problemelor;
- bune abilități interpersonale și de comunicare;
- cunoștințe relevante în vânzări, în contabilitate
- disponibilitate la program prelungit;
- domiciliul stabil în Deva.

RECLAME
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• Abandon de familie. 0 femeie de 29 de 
ani, din Petroșani, este cercetată pentru

(5

comiterea infracțiunii de abandon de familie. 
Este vorba de Daniela T., căreia polițiștii din 
localitate i-au documentat că nu a achitat cu 
rea-credință pensia de întreținere la care a 
fost obligată. (V.N.)

* Balcon prăbușit. La Uricani, balconul a- 
partamentului 65 din blocul 19 de pe Strada 
Muncii, s-a prăbușit. Noroc că nu s-au înre
gistrat victime omenești. Primăria orașului a 
constituit o echipă de cercetare pentru sta
bilirea cauzelor acestui incident. (V.N.)

• Tamponare. Pe DN 76, în comuna Văli- 
șoara, un autoturism care circula cu viteză 
mare pe un carosabil acoperit cu apă a de
rapat, a intrat pe contrasens și s-a tamponat 
frontal cu un alt autoturism care circula 
corect. La volan se afla Daniela A., de 21 de 
ani, din județul Vîlcea, care s-a rănit. (V.N.)

Vîctor Vaida, președinte PSD.

5
■ La Congresul PSD 
vor lua parte 30 de de
legați din județ, dintre 
care trei parlamentari.

Deva (M.S.) - Organizația 
județeană a Partidului Social 
Democrat (PSD) Hunedoara 
susține votul secret la Con
gresul partidului, eveniment 
politic programat să înceapă 
mâine, la București.

Potrivit celor spuse de 
președintele PSD Hunedoara, 
Victor Vaida, aplicarea votu
lui secret pentru alegerea noii 
echipe de conducere a par
tidului, va arăta că PSD pro-

movează spiritul de commovează spiritul de com
petiție. „Votul secret este o 
soluție. Arată că suntem de 
acord cu competiția 
democrația în partid”, 
cizat Victor Vaida.
Apel la unitate

petiție. Votul secret este o
soluție. Arată că suntem de
acord cu competiția
democrația în partid”,
cizat Victor Vaida.

și cu
a pre-

Apel la unitate
Președintele PSD 

doara a afirmat că va lua 
cuvântul la Congres și că va 
face „un apel la unitate în 
interiorul partidului”, același 
îndemn fiind lansat și la con
ferința județeană a PSD.

De altfel, la conferința jude
țeană a PSD, raportul prezen
tat partLcipanților recunoștea 
direct faptul că în partid au

Hune-

existat tabere și că atacurile 
dintre unii membri PSD au 
răzbătut în mass-media. Acest 
aspect a dus la crearea unui 
prejudiciu de imagine pentru 
PSD, în chiar debutul cam
paniei electorale pentru ale
gerile de anul trecut.

în discursul pe care îl va 
rosti la Congresul PSD, preșe
dintele organizației Hunedoa
ra va mai prezenta situația 
politică și economico-socială 
din județ.

Județul Hunedoara va fi 
reprezentat la Congresul PSD 
de o delegație formată din 30 
de reprezentanți, dintre care 
trei sunt parlamentari.

Tiberiu Stroia______________
tiberiu.strola0infonnmedia.ro

Blonda de la 
Cotroceni

Dacă prin preajma fostului președinte 
Iliescu se aciuase binecunoscuta cucuvea, 
actualul președinte Băsescu a alungat 
cucuveaua și a preferat să țină pe lângă 
Cotroceni o... blondă. Cine știe, o fi făcut 
asta din dorința de a suplini lipsa papa
galului său iubit trecut în neființă în urmă 
cu ceva timp. Blonda președintelui se 
numește Elena Udrea, are 31 de ani, este 
consilier prezidențial și membru fondator 
al unei fundații de integrare europeană.

Și pentru că tot a înființat o fundație 
pentru intergrare europeană, un jurnalist, a 
întrebat-o. ce ar face dacă, președintele 
Norvegiei, ar apela fă uh referendum pen
tru a cere poporului să decidă dacă țara lor 
măi are ce căuta prin UE, în momentul în 
care România ar intra și ea pe-acolo. Blon
da de la Cotroceni a început o poveste 
siropoasă despre cum îl va liniști ea pe 
fiorosul președinte scandinav, astfel încât, 
integrarea României în UE să fie privită cu 
ochi buni de norvegieni. Ceea ce n-a știut 
blonda este că Norvegia nu este Republică, 
deci nu are președinte, și nici măcar nu 
este membră UE! Dacă asta este echipa cu 
care se lăuda Băsescu nu ne-ar mira ca în 
2007 să ne trezim integrați prin Congo! Cu 
blonda de la Cotroceni cu tot!

I

Cozma audiat din nou
București (D.I.) - Fostul lider al minerilor 

din Valea Jiului, Miron Cozma, a fost dus, 
ieri la prânz, de la Penitenciarul do maximă 
securitate Rahova, la Parchetul Militar, pen
tru a fi audiat în dosarul referitor la 
venirea ortacilor săi la București, în ițmie 
1990. La începutul anului trecut, procurorul 
general al României, Ilie BotoȘ, a constitu
it o echipă care să se ocupe de finalizarea 
dosarelor privind evenimentele din timpul 
mineriadei din 1990, demers ce a survenit 
unei întâlniri dintre șeful Ministerului Pu
blic și liderul Asociației Victimelor Mine- 
riadelor (AVM), Viorel Ene. Președintele 
AVM îi ceruse procurorului general să-l 
desemneze pe generalul magistrat Dan 
Voinea, fostul șef al Parchetelor Militare, 
să continue cercetările pe care le-a făcut, 
împreună cu echipa sa, în cazurile mineri
adei din '90. Tot ieri, începând cu ora 14,00, 
la Curtea de Apel București s-a judecat 
dosarul în care Administrația Prezidențială 
cere suspendarea efectelor decretului prin 
care a fost grațiat Miron Cozma și alte câte
va zeci de persoane.

• Consiliul ludețaan HunedMra:

Mircea Moloț, președinte 09,00-12:00
• Primăria Municipiului Deva;

Mircia Muntean, primar 09.00-12.00
• Primăria Municipiului Hunedoara

Aurel Bugnadu,,secretar_________începând cu ora 09.00
• Pollpa Municipiului Hunedoara:

Comisar-jef»Adrian filer, adjunct al șefului Poliției 
Municipiului Hunedoara 12.00-14.00

„Nopți albe!”
Ana Chiorean, Deva: Aș 

dori să-l întreb pe domnul pri
mar dacă patronul clubului 
de noapte de la parterul 
clădirii IPH din Deva, are 
aprobare să dea muzica la 
maximum în fiecare sfârșit de 
săptămână. Nu de altceva dar 
noi, cei care locuim în blocu
rile din jur petrecem în fie
care week-end nopți albe din 
cauza zgomotului infernal 
produs de boxe. îl rog pe dom
nul primar să ne sprijine în 
această privință!

Mircia Muntean, primarul 
municipiului Deva: Deocam
dată nu putem face nimic. în 
momentul în care li s-a dat 
autorizație de funcționare, fir
ma respectivă avea toate avi
zele necesare. Cel mai bine e 
ca locuitorii din zonă să vină

la Primărie cu o reclamație 
scrisă, pe baza căreia să tri
mitem la fața locului repre
zentanți de la Mediu care să 
măsoare decibelii. Dacă se 
constată că se depășesc limi
tele legale o să lujmi măsura 
retragerii autorizației pentru 
firma respectivă.
61 de ani de căsătorie

Dimitrie Hărăguș, Deva: Eu 
am peste 80 de ani și am îm
plinit 61 de ani de căsătorie. 
Aș vrea să-l întreb pe domnul 
primar dacă Primăria mă 
poate ajuta în vreun fel. .

Mircia Muntean, primarul 
municipiului Deva: Bineînțe
les. Domnul Hărăguș trebuie 
să vină la Primărie, împreună 
cu soția, la Starea Civilă, și 
să aducă certificatul de căsă
torie, iar noi printr-o hotărâ
re adoptată de Consiliul Lo

cal, îi vom acorda un sprijin 
financiar în valoare de două 
milioane de lei.
Suferă pentru rău-platnici

Maricica Parpala, Deva: 
Vreau să-i spun domnului pri
mar că la noi în bloc s-a luat 
apa rece din cauza celor care 
nu au plătit. Nici nu se mai 
poate sta în case. în fiecare 
an e aceeași problemă; cei ca
re plătesc suferă și ei con
secințele. Ce se poate face în 
această situație?

Mircia Muntean, primarul 
municipiului Deva: Va trebui 
să îi debranșăm doar pe cei 
rău-platnici. Vom putea face 
acest lucru imediat după im
plementarea programului 
ISPA, care prevede fonduri 
europene, derulate prin MAI, 
pentru reabilitarea rețelelor 
de apă.

Mircia Muntean

Nota redacției:
Așteptăm în continuare 

întrebările dumneavoastră pe 
adresa redacției, la telefonul 
211275 sau e mail: danieLian- 
cu@informmedia.ro.

La masa negocie
rilor, nu se mai 

rezolvă nimic. 
Autoritățile compe
tente nu înțeleg pro
blemele cu care se 
confruntă angajații 
instituțiilor bugetare. 
Sunt de acord cu gre
va, în cazul poștașilor 
fiind singura 
soluție.
CRENGUțA SAMOILă, 

Deva

Autoritățile statului 
sunt obișnuite să 

ia decizii fără discuții 
prealabile cu cei 
implicați, iar noi ne 
trezim asupra faptului 
împlinit. Când nu se 
mai poate rezolva 
nimic prin discuții și 
negocieri, nu avem 
altă soluție decât gre
va.
Șofica Marin, 
ORăȘTIE

Greva nu este cea 
mai indicată 

măsură prin care se 
pot rezolva pro
blemele. Angajații 
Poștei nu mai aveau 
nici o alternativă pen
tru că problemele lor 
aufost discutate și la 
masa de negocieri, 
nerezolvându-se ni
mic.
Dan Tutoveanu, 
Deva

Femeile liberale alături de
copiii bolnavi de diabet

Deva (M.S.) - în preajma 
Sărbătorilor de Paști, 19 copii 
bolnavi de diabet, din mai 
multe localități ale județului 
Hunedoara, au primit ieri 
cadouri din partea organi
zației de femei a PNL Deva. 
Alături de copii s-au aflat și 
o parte din medicii care au 
grijă de sănătatea lor.

Din fondurile strânse prin 
contribuții personale, femeile

din PNL Deva au cumpărat 
cadouri și dulciuri special 
pregătite jpentru persoanele 
suferinde de diabet.

• „Ne-am gândit că acești 
copii, aflați într-o situație spe
cială, merită să sărbătorească 
Paștele, ca Orice creștin. Sunt 
copii frumoși, deștepți și ta- 
lentați”, a declarat președin
ta organizației județene de 
femei a PNL, Maria Breazu.

Femeile din organizația PNL Deva i-au primit cu căldură pe copii.

I^ntr-o societate demo
cratică, problemele 

oamenilor muncii ar 
trebui rezolvate la 
masa de tratative, 
prin negocieri. Con
sider greva o măsură 
extremă, dar 
îndreptățită atunci 
când autoritățile nu 
doresc rezolvarea 
problemelor.
Georgeta, 
Deva

În ziua de astăzi nu 
se mai rezolvă nimic 

dacă nu apelezi la 
măsuri extreme, iar 
greva este o măsură 
extremă. Este singu
rul mod prin care 
autoritățile pot fi 
atenționate asupra 
gravelor probleme 
dintr-o regie 
autonomă.
Rodica, 
Deva

PREMII DE SENZAȚIE LA EUROTOMBOLA!
frt duminica Floriilor e sărbătoare si ia 

ElAWf'OMBOLA: emisiunea transmisa în 
direct de Prima TV debutează de la 
ora J9.00. cu PREMII IN EURO!!

Vă așteptăm cu taloanele
și tichet&le gr;-turte care JT g 1
vă por marc;.: fericit viața ? , |%\_/

sediul din Deva, , ,,^r-
Strada Andrei < J Y ,• ’
nr. 1, sau în punctele de . v » , I j 1 \J 
Vânzare din toate orașe- ■.
le din județ.

Șansele de câștig sunt neSsmstate, 
cu premii in bani, chiar de latinul mi
liardelor de lei, a? secilor de mii de euro, 
și m obiecte de valoare, numai bune pen
tru familia dumnez.vuastrâ!

Se fac extrageri pentru sute și sute de câștiguri:
• premiul de serie
• premiul spet:<>l
a premiile T.'smhoiirso, pe tichete gratuit*:
» concursul telefonic |a doua șansă eis taloane 

necâștigâtoare)
o «oarele Supertomibolino: 27.500 de euro!
De Paști, partidă extraordinară, cu 300.000 de euro 

in joc!
Mai multe despre EUROTOMBOIA, in ziarul de mâine.

I
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■ Cetate joacă în de
plasare cu HG Roman, 
iar Remin la Hunedoara 
cu U. Jolidon Cluj.
ClPRIAN MARINUț________________________

ciprfan.marinutginfornimedia.ro

marelui meci

• Vălășutean externat. Jucătorul CS Deva, 
Vlad Vălâșutean, 21 de ani, accidentat în 
partida CS Deva - Oașul Negrești a fost 
externat de la secția Ortopedig a Spitalului 
Deva. Fotbalistul a stat două 2ile sub stricta 
supraveghere a medicilor, fiind supus unui 
tratament intensiv antiinflamator, întrucât 
era suspect de disjuncție de bazin. (C.M.)

• Pe locul 7 la CM. Echipa de națională a 
României a ocupat locul 7 la CM de rugby U 
19, după victoria înregistrată în fața 
reprezentativei Argentinei, scor 21-13 (8-13). 
Punctele echipei României au fost marcate 
de Tomescu și Borș, câte un eseu, și Vlaicu, 
care a fructificat o lovitură de penalizare și a 
transformat un eseu. (C.M.)

• Campioană la haltere. Marioara Mun- 
teanu a câștigat, ieri, medalia de aur la cate
goria 53 kg, la procedeul smuls, în cadrul CE 
de haltere de la Sofia. Munteanu a ridicat 
82,5 kg la prima încercare, 85 kg, la a doua 
și 87,5 kg, la ultima. Sportiva româncă a 
fost urmată de spaniola Estefania Juan și de 
bielorusa Novikava. (C.M.)

Deva - Cu două etape îna
intea mult așteptatului meci 
direct, Cetate și U. Remin spe
ră să-și îmbogățească zestrea 
de puncte în întâlnirile cu do
uă dintre codașele clasamen
tului, programate în etapa 
intermediară de azi.
Jucăm la victorie întâlnirea dintre echipele U. Remin și Cetate Deva se anunțâ încă de acum foarte disputată.

Deva (C M.) - frogniMi «tapei a 20-a, miercuri 30 

«priite Universitatea Tinhișoara - Oltchim Km, '^âlcea; 
Rapid CFR București - Selmont Baia Mare; U. Remln'Dtesâ 

linte. Jolidon cluj (ora 17.Q0, Sala de BjpM ■ Cotefiu- 
lui „Matei Corvin" din Hunedoara); Statub Zalău «M? 

montul Brașov; HCM .Roman - Cetate Deva; HCF fitrtșa 

Neamț - Tomis Constanța; Oțelul Galați - Astral Poșta 

Câlnău. '

Ctewrfent
1. Silcotub Zalău 19 15 1 3. 604-474 31

2. Rapid-CFR București 19 15- 1- 3 SS&- 517 33

3. Oltchim Rm. Vâlcea 19‘13 4 2 54^*469 30

4. Rulmentul Brașov 19 13 2 4 524- 427 28

17-13 479- 516 H

Etapa A 21-a, riumMcț 24 apriBe: Oțelul Galay - Uni

versitatea Timișoara; Astral Poșta Eâlnău Piatra 

Neamț; Tomis Constartța - HCM Roman; Cetate Dev^i- 

Silcotub Zalău; Rulmentul Brașov - U. Remin Deva; Urua 
Joiidon Cluj - Rapid CFft București; Selmont Baia. Mare - 

Oltchim Rm. Vâlcea.

Etapă în Cupa României
Deva (C.M.) - Câștigătoarele primei etape 

a Cupei României la fotbal vor disputa mier
curi, începând cu ora 17.00, meciurile din 
cadrul fazei a doua a etapei județene a com
petiției, ne-a informat Doru Toma, secre
tarul Asociației Județene de Fotbal Hune
doara. Partidele se vor disputa după 
următorul program: AS Goanță Ghelari - 
CFR Marmosim II; AS Boșorod - Casino 
Ilia; Viitorul Păclișa - AS Sîntămăria Orlea. 
Din etapa a treia vor intra în cursă și 
echipele din cadrul Diviziei D.

După trei etape în care a 
strâns cinci puncte în fața u- 
nor echipe considerate mai 
puternice decât adversara de 
azi, Cetate nici nu concepe alt 
rezultat în afara victoriei în 
meciul din deplasare cu HCM 
Roman. „Calitatea jocului e- 
chipei noastre a crescut mult 
în ultimele etape și cred că 
suntem favoriți, chiar dacă 
galeria gazdelor va fi mai 
mult decât ostilă”, afirma 
Marcel Șerban; antrenorul e- 
chipei devene.

„Nu mă grăbesc să le legiti
mez pe cele două jucătoare 
din Serbia, pentru că avem 
un lot valoros cu care putem

câștiga nu doar la Roman, ci 
chiar și în etapa viitoare a- 
casă cu Silcotub Zalău, campi
oana României”, preciza, foar
te optimism, Marian Mun
tean, președintele clubului 
Cetate Deva.
Examenul maturității

U. Remin, aflată într-o situ
ație delicată, atât în clasa
ment cât și la capitolul finan
ciar, va susține un adevărat 
examen al maturității, acasă, 
cu U. Jolidon Cluj, într-un 
meci foarte important în ecu? 
ația evitării locului 13, care 
presupune retrogradarea di
rectă. De parcă meciul nu ar

fi fost oricum cu suficiente e- 
moții pentru tinerele jucătoa
re ale U. Remin, partida se va 
disputa la Hunedoara, întru
cât Sala Sporturilor Deva găz
duiește o expoziție, iar echi
pa oaspete a anunțat reveni
rea Mihaelei Senocico. Fostul 
căpitan al naționalei a reve
nit de la Randers HK (Dane
marca), din cauza unor pro
bleme medicale și a dorit să 
reintre chiar de sâmbătă; a 
doua zi după ce a primit viza 
de joc, dar ideea n-a fost agre
ată de Gheorghe Tadici, de la 
Silcotub, echipă care a învins 
la Cluj cu 37-28. „Senocico vi
ne pe post de sperietoare pen

tru noi și ca moral pentru ele, 
întrucât e greu de presupus 
ca va juca prea bine, după în
delungata perioadă de absen
ță din teren. Nu mă îngrijo
rează echipa lor, ci probleme
le noastre, având în vedere că 
sâmbătă la Baia Mare după o 
primă repriză bună jucătoare
le s-au “tăiat” în momentul în 
care adversarele au jucat ce
va mai dur. în plus, sala de 
la Hunedoara nu ne va fi un 
aliat, ci uri adversar, întrucât 
nu există tabelă, iar suprafața 
de joc e departe de standar
dele Ligii Naționale”, comen
ta Alexandru Mengoni, antre
norul U. Remin.

FC CIP ajutată de jocul 
favorabil al rezultatelor
■ Surprizele din ultima 
etapă a play-off-ului 
mențin vicecampioana 
în lupta pentru titlu.
ClPRlAW MARIMUț______________________

ciprian.marimit@iiifofnimedia.ro
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Deva - în ciuda înfrângerii 
usturătoare suferite, dumini
că, de FC CIP Deva, pe teren 
propriu, în fața celor de îa AS 
Odorheiu Secuiesc, echipa de- 
veană rămâne cu șanse reale 
în cursa pentru titlul națio
nal. Motivul? FC Bodu Bucu- 
rești, principala contracandi
dată a devenilor, a pierdut și 
ea (0-1), luni, acasă, în fața e- 
chipei Futsal Municipal Con
stanța. în urma acestor eșe
curi care contrazic calculele 
hârtiei ale principalelor favo
rite, situația în lupta pentru 
câștigarea campionatului a

•devenit mai mult decât strân
să, nu mai puțin de cinci din 
cele șase echipe având șanse 
reale de a cuceri trofeul. Fa
vorita momentului e AS 
Odorheiu care are 11 puncte, 
dar FC Bodu, FM Constanța 
și FC CIP care au câte 10

București cu nouă puncte pot 
emite pretenții la primul Ioc.
Luptă deschisă

Deși la începutul play-off- 
ului se părea va fi o luptă 
doar între FCjBEP, FC Bodu 
București și erentual AS O- 
dorheiu Secuiesc, iată că du
pă patru etape cinci echipe au 
șanse la titlu.

„Rezultatul obținut de con- 
stănțeni la București ne men
ține în cursă, dar ne și aten
ționează să ne așteptăm în 
continuare la surprize. S-a 
demonstrat că echipele sunt

de valori sensibil egale și to
tul depinde de forma de 
moment a jucătorilor, de con
centrare și eventaualele influ
ențe ale arbitrilor. Putem 
învinge oriunde chiar la 
Odorhei și Constanța, dar la 
fel de bine putem pierde ori
unde. Lupta e deschisă, ori
care dintre cele cinci echipe

putând să se desprindă în în
vingătoare și campioană”, co
mentă Paul Grecu, vicepre
ședintele FC CIP.

Suporterii deveni speră ca finalul campionatului să găsească FC CIP în posesia titlului național.

Ședință ia FC CIP
înaintea antrenamentului 

de aseară, conducerea FC CIP 
a încercat în cadrul unei șe
dințe cu jucătorii să-i readucă 
pe fotbaliști pe linia de plu
tire, după îevoluția sub aștep
tări din țneciul de duminică. 
Oficialii FC CIP au căutat să- 
i mobilizeze pe sportivi să 
lupte în continuare pentru 
realizarea obiectivului stabilit 
la startul campionatului.

„I-am criticat pentru nere
ușitele din partida cu AS O- 
dorhei, dar în aceeași măsură 
le-am spus că nimic nu e pier-* 
dut și că șansele de câștigare 
a trofeului sunt la fel de mari 
ca al celorlalte echipe”, pre
ciza Paul Grecu.

45% Reducere Economisește cu abonamentul
Cuvântul liber!

Abonează-te acum!
Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)
■»-
ty

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

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

JURNAL

o-

ry

CUM TE ABONEZI?
Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Localitatea

Telefon (opțional)

Abonamente
59.000 Iei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi) 

169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi) 
319.000 iei <31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0£0 lei noi)

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).

Strada

1 lună
3 luni
6 luni

ciprfan.marinutginfornimedia.ro
mailto:ciprian.marimit@iiifofnimedia.ro
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• 2 camera, bucătărie, baie, cămară hol, acare
turi. grădină, ocvpabilă imediat preț 12 mkl. fel, 
îrțDw/a. Str. Grivlței, nr. 31. Tel. 2365Î0.

• >Me (M șl 2 ha de pădure și grădină preț 100 
milioane fe Tei. 0720/437889.

Vâna case de vacanță (15)

• Copier noștri Adl ■ Simeria, Adrian șl Edith - 
Cluj, care își sărbătoresc zilele de naștere în 
aprilie, sănătate, fericire, bucurii împliniri și „La 
multi ani". Viorel și Angela

• vând cmS de vacanță, construcție 2002, D + P
* E, stațiunea montană Straja, 7 camere deco
mandate, 3 băl, 3 wc, toate utilitățile, accept 
variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)
Vând ap. 1 camera (01)

• vând amară cămin, preț 210 milioane lei. Tel. 
0727/596985.

Vând ap. 2 camere (03)

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină • 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str.Boholtului. Preț infor
mativ 1.250.000300 lei. Relații la tel. 
0723/631758

Comemorări (76) Decese

Sora, cumnatul, nepoții și strănepoții mulțumesc celor care 
prin strădania și prezența lor ne-au susținut și anunță, cu 
durere în suflete, că se împlinesc 6 săptămâni de la trecerea 
în neființă a celei care a fost

MĂRIOARA DOBOIU
Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă, 23 aprilie 2005, 
ora 11, la Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” din Hațeg. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Suntem Otturi âe doamna Marian Rodica in aceste 
momente grele jpncinuite de decesul soțului ei

». MARIAN AUREL
Sincere condoleanțe.

Colectivul Muzeului CDR Deva

Aparate foto si telefonice 
(50)

i. cu bordură, în Cimitirul 
Etninescu. Informații tel.

• bdd Decabal etaj 3, modificat modem, preț la 
vedere, negociabil. Tel. 0726/705460.
• deaxnandate, baia și bucătărie cu gresie și 
faianță parchet laminat, balcon închis, centrală 
proprie, Slmerfa, preț negociabil. Tel. 
0726/286341,262367.
• decomandate, idtraeanMd. bdul Decebal, 
lângă piață etaj 3, modificat la 3 camere, 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere spre 
bulevard, balcon lung de 10 ni farăintermediari. 
Tel. 234674.
• decomandate, zona Lido, etâ|7/8 3 balcoane, 
apometre, interfon, parchet gresie, faianță preț 
31.000 euro. Tel. 227610,0741/154394.

• 3 camere, anexe, curte, grădină în -satul 
Lăpușnic, nr. 179, preț negociabil. Tel. 215310.
• casă In satul Șesuri. Relații la tel. 0745/491223.
• casă, curte 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Tâmpa, nr. 150, gaz, apa, canalizare la poartă. 
Informații tel. 0788/469152, 0254/212803, după 
ora 20.
• In Bariu, preț negociabil. Tel 0726/115456,' 
0254/246104, după ora 16.
• In Dobra, Str. Gării, nr. 6,4 camere, bucătărie, 
cinară, coridor, pivniță, grădină 20 ari, pomi 
fructiferi, preț 900 milioane lei. Tel. 283132.
• vând sau schimb cu apartament, 3 camere, 
grajd, anexe, grădină mare, 25 km de Deva, 7 km 
Călan, 15 km Orăștie, teren arabil, pădure, 15.000 
euro, negociabil. Tel. 0726/328989,246421.

• vând chioșc aluminiu, 8 mp, vizibil, Tâmpa Tel 
0743/139581,0745/191758

Imobile chirii (29)

• vând moară pe pietre, performantă stare 
bună preț Mgo&Mt Tel. 0258/835128 
0744/175286.

• decomandate. Normați suplimentare la
Lunel Rodica, str. Bejan, bl. 61, ap. 102, et 6, 
Deva, sau tel. 218396,0740/536415.

Vând garsoniere (19)

■

bateriei-4 
-lei. Tel.

• etaj 1, boxă, contorizări, Minerului, sau schimb 
cu garsonieră plus diferență. Tel. 227742, seara.
• etaj 1, decomandate, 2 balcoane, contdrizărl, 
Deva, Zamfirescu, preț 1,200 mid. lei, exclus 
intermediari. Tel. 227683.
• In drodt, etajul 3, zona Liceelor, multiple 
îmbunătățiri, preț negociabil. Tel. 220575, 
0741/377450.
• Mer, etaj 1, balcon închis, lavabil, contorizări, 
45 mp, preț 580 milioane lei. TeL 0723/507169, 
0726/142377.
• sau schimb, în Deva, str. M. Eminescu, parter, 
pentru spațiu comercial, preț 21.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/335189.
• senădecomandate, parchet, baie, bucătărie, 2 
holuri, balcon, contorizări, etaj intermediar, zona 
N. Bălcescu, preț 8® milioane lei, negociabil. Tel. 
0258/785510,0726/216069.
• zona Udo, deasupra CEC-ului, etaj 3 din 6,2 
balcoane, contorizări, fără îmbunătățiri, vedere 
la bulevard, preț 1,1 mid. lei. Tel. 0740/232043, 
0727/724551.
• zonă ultracentrală, Simeria, decomandate, 
centrală termică, gresie, parchet, balcon închis, 
preț 1,1 mid. lei. Tel. 0722/454715.

• 2 camere, balcon închis, faianță, gresie, 
contorizări, repartitoare, zona Dacia, terasă 
acoperită, preț 560 milioane lei, negociabil. Tel. 
229011
• In Pertroșani, lângă Poliție, confort 1, preț 
8.500 euro, negociabil.Tel. 0/22/545422.

Vând terenuri (21)

Vând ap. 3 camere (05)
• bakon, tării îmbunătățiri, etaj intermediar, 
centrală termică Simeria, preț 1,100 mid. lei, 
negociabil. TeL 0723/686162.
• decomandatei balcon închis, 2 băi, etaj 3/4, 
zona Liliacului, preț 1,270 mid. lei, negociabil. Tel. 
0745/084616,234415.
• decomandate, rtaj 1, zonă centrală sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență. TeL

' 228615.
• decomandate, modficat, bucătărie, baie, 
balcon, termopane. centrală termică ultracen
tral, gresie, faianță în Simeria, etaj 4, acoperit 
preț 1J00 mid. lei, negociabil. TeL 0723/686162.
• Deva,zonaîmpăratul Traian, posibilități priva
tizare. Fără intermediari. Tel. 260733,215368
• etaj 8 70 mp, zona Gojdu, AL Păcii, decoman
date, contorizări, modificat preț 46.000 euro. fel. 
213244,0741/154394.
e ki Soneria, ultracentral, parter, decomandate, 
hol central, 2 băi, amenajat parchet, faianță 
gresie, termopane, CT. Tel. 0720/437889.
• Slmaria, decomandate, hol central, 2 băi, 
parchet faianță gresie, termopan, centrală 
termică parter, ultracentral. Tel. 0720/437889.
• sir. Uta Maiorescu, preț 980 milioane lei, 
negociabil. Informații latei. 0722/443068 222773.

• 10 parate teren a 500 mp, zona Căprioara.
Relații latei. 211124. r
• 13300 mp, lângă Cabana Bejan, butelii de 
aragaz duble, rusești, noi, dormitor vechi, 
deosebit Tel. 223783,222002.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• 48® mp cu drum de acces, utilități, 2 hale, una 
de 376 mp și una 637 mp, preț negociabil. Tel. 
0723/507169.
• arabi, In Hațeg, în Câmpul Mare, remorcă 3 
mașini de tinichigerie, fălțuit rotund, zincuit 
Relații tel. 770283 sau str. Rau Mare, nr. 34.
• extaavBan - pădure stejar 7900 mp, zona 
Nandru - Hunedoara, sau accept variante la 
schimb, preț 1 euro/mp. Tel. 0722/408178.
• intravlan, constauM, central, în Hărău, 
împrejmuit Tel. 221811.
• loc do casă intravilan, 3516 mp, apă gaz, 
curent loc drept zonă liniștită, parcelabil, la 3 
km de Hunedoara (sat Hășaat), 10 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
• locdecasă 30ari. Mintia, vizavi de poartaa2- 
a Avicola, facilități curent gaz, apă la poartă Tel. 
0720/056354.
• teren agricol extravilan 0,65 ha și pădure 058 
hă la Băcia, prețuri negociabile. Tel. 223497.

• caut pontau închiriat apartament sau 
garsonieră mobilat®, exclus Micro 15, ofer 50 
euro, maxim. Tel. 0721/210533.
■ închiriez spațiu comercial, Ilia, Str. Libertății, 
central, fosta poștă TeL 0723/573825.
• închiriez spațiu pentru birouri, avocațl, 
consultanță cabinet stomatologic, central, 
termopan, jaluzele, utilități 30 mp, preț 10 
euro/mp. Tel. 0726/142377.
• tocNriez urgent garsonieră sau apartament 2 
camere, familie serioasă fără copii, în Deva, 
preferabil mobilat, exclus intermediari. TeL 
0727/756116.
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial, 
30 mp, în prezent amenajat ca sediu firmă Tel. 
0722/330084.
• uter spre închiriere, pe termen îndelungat, 
apartament 2 camere, complet mobilat, 
contorizări, zonă ultracentrală Deva Tel. 
0723/294396.

Piese, accesorii (42)
• vând 2 cauciucuri noi cu jenți noi, cu 4 găuri, 
marca Pirelli, 185/65/14, preț 2 milioane lei, 
bucata sau 100 euro, ambele. Tel. 0727/542773, 
234188, după ora 17.
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, noi, cu jantă 
și cameră de dimensiunile 975/18 precum și o 
cutie de viteze și un electromotor, ambele Dacia. 
Tel. 221431, seara.
• vând (Merite piese Lada, noi, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, prețuri reduse. Tel. 
770687.

0720/400448.
• vând aparat foto nou. preț 1 milion lei. masă 
bucătărie 300.000 le» ger + ușă balcon 
200.000 lei, beata, jaluzele e stet lowe, 150.000161 
bucata. TeL 0722^^4,

• vândaparatM IU BaS00 St pa
fitan, cu accesorii -JB rai. HMiton 0723-981- 
073. S

■w*
. • «Ml ■( tadmufi 12 persoane, titoO.OOO lei, 

servtd Be rasă Arcopal Franța44+1, preț 
1.900.0® lei fastă piele nr. 50,800000 lei. Tel. 
234076.

sănătate pe numele 
din Deva. Se declară

..... (t asigurări sănătate pe numele 
Zorlescu Roxana lonob. Se declară nul.

Matrimoniale (69)

imobile schimb (30)
• scMmb apartament 2 camere decomandate, 
gresie, faianță etaj intermediar, zonă ultracen
trală Deva, cu căsă în Simeria. Exclus ageriți 
imobiliari. Tel. 230592,0723/807419,0720/400439.

Auto românești (36)

Garaje (43)
• Indiktez gara), pe termen lung, în bl. 9, sc. 5, 
ap. 44, str. I.L. Caragiale, Deva. Tel. 213671.
• vând gând 20 mp, Deva, bdul N. Bălcescu. Tel. 
229426,225729, după ora 16.

Mobilier și interioare (47)

Vând ap. 4 camere (07)
• ateliblocacoDeritiserrtralati- wa. danță 
gresie, 2 băi, 2 balcoane înclife'Simeria, preț 
1,600 mid. lei, negociabil. T 3723/686162.

Vând case vile (13)

Vând spații comerciale (25)

• cedez contract bar, restaurant terasă, 
complet utilate, preț 4000 euro, urgent Tel. 
0723/743144.

• se pretează pentru birou avocați, consultanță 
stomatologic, ORL, birou orice fel, st 55 mp, 
amenajat total, preț 42.000 euro. Tel. 
0723/507169,0726/142377.

• Sbîteria ultracentral, 75 mp, preț 463® puro, 
negociabil. Tel. 0720/437889.
• ultracentral, 70 mp, amenajat termopan, 
gresie, centrală termic%0rbtiw®fabl|i Tel. 
0726/142377.
• vând foetid Agromec Lăpușnic, bate, atelier
întrețineri, grup social, dppbzHbCaiBirotlji, 1 
(oprev terenul afeflȘ- -• 
07Zy573825. L ■ '

i

Calculatoare rU accesorii 
(51)

• vân DO MHz, preț 7 
L6 milioane lei.

W
• vând copiator A3, Stare foarte buni necesită
consumabile, preț 5 milioane lei; Tel. 
0740/031253. .. . .
• vând copiator Minolta 4300, format A3, asigur 
garanție, service, consumabile ieftine, preț 15 
milioane lei. TeL 0723/335189.

• A431/19M6 simpatic, tandru, situație mate
rială foarte bună fără vicii, doresc să Cunosc 
domnișoară serioasă fără obligații. în vederea 
căsătdriei. Tel. 6WXH&I.
• doantadrortafâ, doresc săcunoscundomn, 
pentru prietenle/căsătorie, vârsta50- 58 ani. Tel. 
0743/139581.
• IntelactuaL 50/180/70, fără obligații, doresc 
cunoștință cu doamnă/domnișoară stilată fără 
obligații, suplă pezentabilă pentru o relație 
serioasă Tel. 0722/629058

Solicitări servicii (71)

Materiale de construcții (53)

• CMugâraiă S camere, bi ităhe. Cămară ho) "'
central, gresie, gaz3 focuri, 2 beciuri, 2 fântâni,' , 
trifazic, grădinarei cu pomiMițțfteri și gră
dină 1700 mp, 1350 mld.i$ Z439632.

• 3 aunero, bucătărie, hol central, baie, fântâni, 
magazii, grădină + livadă cu pomi, viță de vie, 
gaz 4 focuri, canalizare. Deva Tel. 0727/756118 L

• vând onet metalica, cn <a. bdmparti- 
meriM&dormltor, bucăatle, wc, teh&anexă 
ijfcriu pollstiren, instalație efectrică 
t/ba^^p^barajul Cinciș,35milioane lei Tel. 

9 vând udtonA Aleea Constructorilor, bl B, 
sc. 3, et. 1, Gojdu, preț negociabil, posibilități 
amenajare grup social, informații tel. 2169», 

;232418®uap.ijq,de pe scară

Primăria Munici
piului Hunedoara 

ANUNȚA 
Începând cu data de marți, XSHflxifldi 

2005, la panoul de ia fotrerea< ;' 
Primăria Municipiului HunedtMfV " 

este aflșat următorul proiect da MMM: 
2L Proiect de hotărâre privind staUMrea condicilor 

de organizate șl desfășurare a concursului sau exa
menului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante 
din cadrul Serviciului public local specializat Poliția 
Comunitară pentru ordine publică a municipiului 
Hunedoara.

Proiectul de hotărâre este însoțit de Nota de Fundamen
tare a Primarului șl de Raportul serviciului de specialitate.

în termen de IO zile de la data publicării pe slte-ul 
Primăriei Municipiului Hunedoara, la. Compartimentul 
Centrul de Informare pentru Cetățeni șl Relații Publice, cel 
Interesați pot depune in scris recomandări, sugestii șl opinii 
privind acest proiect de hotărâre.

Informații suplimentare pot fl solicitate, începând cu 
data de marți, 19 aprilie 2005, între orele 8.00 -14.00, la 
Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetățeni șl 
Relații Publice, camera 37.

Cel Interesați pot solicita în scris și pot primi gratuit 
copil după acest proiect de hotărâre, care poate fl studiat 
șl pe site-ul Primăriei Hunedoara, la adresa www. 
prlmarlahd.ro.

• vând braak alb, stare bună af 1988 Tel. 
230171.
• vând Dada 1310, af 1987, de garaj, 50.000 km, 
acte lăzi, preț40 milioane lei. Tel. 210974.
• vând Dada 1310, af 1991, in stare bună de 
funcționare, radiocasetofon, acte la zi, închidere 
centralizată alarmă preț 46 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 229527,0723/687212.
• vând Dada Solenza Scala, fell-option, albastru 
meti^2003 > Un^.e i00euro.ȚeL

• vând Dada Super Nova, af 2003, model Europa, 
35.0® km, unic proprietar, vopsea de fabrică 
ireproșabil tehnic și optic. Tel. 0723/270348
• vând urgent Dacia 1300, âf 1978 acte la zi, preț 
17.000.000 lei, negociabil. Tel. 0726/705460.
• vând wgent Dacia break 1410, af 1996, Strepte, 
vișinlu metalizat, geamuri ionizate, stare per
fectă 65 milioane lei, negociabil. TeL 226092.

Auto străine (37)
• vând BMW 1985 ursuleț Tel. 0741/078754.
• vând Fori Sierra combi 13 GPLaf 1984, RAR 
2007, preț: prima ofertă rezonabilă Tel. 711061
• vând llTudei model 123 Cobra, preț 2000 
euro, negociabil. Tel. 0744/515527,0721/544820.
• vând Sant Cordoba 13 Diesel, aer condiționat, 
airbaguri, îhttiidere centrafeaă geamun elec
trice, consum 531 motorină preț 6700 euro. Tel. 
0724/560870. >

• vând 2 dulapuri, masă lemn masiv, aragaz 
stare foarte bună rochie de mireasă nr. 42 - 44, 
făcută la Timișoara. Tel. 214436,0723/719787.
• vând bMotecâ furnir cireș, 4 m lungime, 
compusă din 2 dulapuri, 2 vitrine, 3 sertare mari, 
bar, pat pentru o persoană nou, birou famir 
stejOel. 234674.
• vO butet sufragerie, cu placă de marmură 
albeit Deuch, vechime de circa 100 ani, stare 
foarte bună Tel. 0723/732560,212272.
• vând dutepui haine, 2 fotolii mici, masă tv, 
masă coridor, cuverturi persane, perete și pat 
Tel. 0743/139581.
• vând masă panel extensibilă pentru sufra
gerie, 4 scaune tapițate, toate culoare maro 
închis, convenabil, stare perfectă Tel. 220025.
• vând mană pătrată din panel, famir de nuc, 4

perfeca 
preț conVefwiL 7 Ci. 720025-
• vând mohU de dormitor și sufragerie 
compusă din dulap i uși, vitrină cu uși, canapea 
extensibilă comodă tv, 2 fotolii, măsuță pat cu 
bibliotecă de dormitor, 75 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0724/929494,218996.
•vital |Mt dublii, saltele Relaxa, 2 noptiere, 
masă tv. suoort flori din cadru metalic cu stidă 
ofer bonus-o măsuță cameră din cadru metalic, 
transport gratuit preț 75 milioane lei. Tel. 
21^83,0720/432448
• vând rafturi demontabile din fier-comier cu 
polițe de placaj, bune pentru cămară 1,7x03x03 
m. Tel. 220025.

‘ ..fes 

aparat foto nou, plfețwl coivtoiâtille. Tel. 
0722/161644. “ 1

• vând 9 butuci de cireș oe 88 m, d 40 - 20 cm 
sau schimb cu lenaj de ax, vânq pânză fibră de 
sticlă 20 mp și 10 kg pulbere fibră sticlă cu 
100.000 lei mp, respectiv kg, negociabil. Tel. 
216347.

• aud Irig4toai pentru o femeie bolnavă 
Deva, tel. 219934.
• Motor serviciile în calitate decoordonator al 
muncii pentru lucrări de finisaje, amenajări inte
rioare, reabilitări, restaurări, consolidări Imobile. 
Tel. 0726/025051.

Prestări servicii (72)

dezmembrări

Televizoare (48’

Microbuze. Dube (38)
• vând umâhieca .Turbo Daily, af 1988 2500 
cmc, U toctff, toate taxele plătite, preț 1500 
em negocia. Tel 0726/705460, 0721X3677$.

r

Cam'i’.’.ne, reiwrc (39)

• vâr- aul m *a R-U2B preț 28®
euro și gnț „ iJ.Tafagereț 15 milioana 
lei.Tel.0726/743274. -■ * ••
• vând Ratai 10215, cabină foațțp bună motor 
defect; 1500 euro. Tel. "726/74327»

Utilaje, unt 
agricole (4i

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• anșârXugetâir-NicoIaelorga. Tel. 234188
• panta cotectianari vând diferite medalii, 
decorații 9 bucăți, din anii 1962 -1974. TeL 211441.
• vând artectla National Geografic mai 2003 ■ 
februarie 2005, stare impecabilă preț 2500.000 
lei, negociabil. Tel. 2®38

• SC Creative Team SRL Deva execută la J 
comandă porți metalice-cu deschidere A 
automată sau manuală garduri, J 
împletitură sârmă instalații interioare elec- y 
trice și sanitare. Tel. 0254/232264

Electrocasnice (56)
• vând 2 frigidere șropinoma irigorifică cu 4 
sertare. Tel. 0741/078754.
• vând centrate termică Valiant, tiraj natural, în 
funcțiune, pe perete, stare foarte bună preț 
5.000.000 lei. Tel. 711063.
• vând frigider Arctic mare, 23 milioane lei, și 
congelator Arctic, 23 milioane lei, ambele în 
stare foarte bună Tel. 221431, seara. ,

• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 
• 2.500300 lei, negociabil. Tel. 211441.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
buclă preț 3 m®oane lei, negociabil. Tel. 219739, 
0723/229046. J
• vând mnșn». surfilat Triploc, nouă mono- 
fazică piese schimb, motor electric, pedală 
graifer, și lămâi cu l*mâi pe el. Tel. 217543.

• Nocmtsc proiecte pentru finanțare prin 
programul Sapard. Tel. ' 025V243851, 
0723/296551.
• modBez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedooara. Tel. 749057,0720/222425.
• ofer senMI de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut TeL 224182,0723/499284.
• ponta poraoine juridice, deduceri de 
impozite la îndemână Tel. 0745/700298
• traroport marfă local și interurban cu camion 
acoperit de 3,2 t util, 36 mc, dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• tramport moblâ cu auto acoperit de L2 to, 14 
mc, lungime 35 m, lățime 22 m, înălțime 13 m. 
Tel.’75578,0744/934462.

Oferte iocuri de muncă (74)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• angajez lucrători pentru munca în grădinărit, 
pe perioadă determinată, Deva. TeL 0745/625759, 
230943,0744/707994.
• angaja zidari, zugravi, tatatori. Tel. 
0726/076256.

0• Angajăm vânzători presă, în Deva și‘ 
Simeria, cu garanții sau giranți. Cererile se 
depun la chioșcurile Mira Preș, din Deva și 
din Gara Simeria Relații latei. 219190.

• find 7 ti mlifaMie. Banpotoc nr. 210. Relații 
latelO7î3/618N2<-
• «MfiMfllH ineTri.J '113, după ora 19.
• vând un l^țdHjrun dafin de 1,7 m și diferite 
M âd>țaragfeftiai ieftine ca în piață Tel. 
am seara, ".
• Vând nctolWla tei. 261Q64.

jlnS frigorifică Beko. 
«Stă,.din sticlă, 

Imări (roșu).

« Vto iSOICȚ 
ctotiteWlffi 
□eroefe foa-te.mari, dr<, nr 
Iei. 0743/139581.
• Vând tu color Tosfiioa-fsiaraff'xr' .diag.37 
cm, carcasă f)lastic,prețL20ăȘlDitouTel. 223239.

Instrum ik-î muzicale (60)

^toctetetetai^v^tașnu-d, 

sătelit digitale, începând Cu 65 miH ‘J
650 lei noi, 1 toi ® -1era 
peste 25 de programe românești șl MO 
străine, fără aponafotnt montarea șl 
deplasarea Ingtiseîri praț. Informați tetei 
0723/4817»sau<#4SMM74

• SCT
• vând oț(âXawto.lstare foarte bună4miiioane
lei, tetetlM 0 • euro, Samsung A800,
eu/dăpefi pe «milioane lei, sistem audio 
Samsung,. nM9P3, 8,5 milioane lei. Tel.
745/565.. ’■?

• vțr JpL ..en^Wirth.țoadă scurtă placă
Bronz,- etape- Wfe» corzi încrucișate, preț 20 
9Nto$9l< I. Tel. 221431, seara.

■f ptenlnâ Lipatti, vocoder vocalist 
tg^ich, cor pe 5 voci, ideal pentru soliști vocali, 
seqaencer Korg, memorie muzicală Tel. 
0722/52905B. '

Relații la tel. 0724/278233,

• vând efeadar antrenat priză tractor. Informații 
familia Grozav Aron, satul Jeledinți, rir. 122, 
comuna Mărtinești.

ȘpMifo (tateraN Nr- <
I Petroșani, Școala Ganerală Nr. I Simeria, Colegiul 

Economic „Hermes" Petroșani.

Licitația va avea loc în data de 05.05.2005, ora 1O.OO, la sediul 

Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara - Deva, Str. George 

Barițiu, nr. 2.

Relații suplimentare se pot obține la sediul școlilor sus-amintite, 

precum și la sediul ISJ Hunedoara, tel. 213.315.

tfe mâaă elvețian Longiness, cu aur 
IS» 170 euro, 

hand, prețuri bune. Tel. 

mSm te&ÎCpiafon 3 brațe, completă, și 2 

aplice de perete, toate 800.0® lei. Tel. 220025.

■ uBMMi iinlffi HMin ni, Ito* spefe WMIGL 
244. af 1977,0 numere noi VT 2006 ♦ umatfo 
scrisă șl talon numere vechi, ladă frigorifică, 
frigider Arctic, și cazan fontă Telefon 
0721/614402.
• vând vta alb. de Alba lulia, preț negodabiL Tel. 
0258/842334,0254/215892, după ora 14.
• vând butelia creștere găini ouătoare 108 locuri 
cu automatizare apă și energie electrică Tel. 
210977. după ora 16
• vând ante de piele 
casnice. Tel. 224182,

barmani, vânătoare, paznic, muncitori 
necaancați, șoferi-dlstribultorl, permis cat 
B, C, E. Informați la tel. 0254/219300.

’ •stetotate «ateratalt cu profil de 
TOniura an0VMza pcnowiH*WTica și 
serioasă cu contract de muncă pentru 
prelucrare marmură Relații Simeria Gh. 
Doja nr. 33. feL 260700,0743/243135.

■
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C.E.B. Orăștie organizează, in data 
de 10 mai 2005, concurs pentru ocu

parea postului de economist. Informații 
privind condițiile de înscriere și bibli
ografia pentru concurs se pot obține, 

zilnic, la secretariatul Colegiului 
Național „Aurel Vlaicu” Orăștie.

k....... —...........”... .......J
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

Comunicat de presa
ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA SE CONTINUĂ PROCEDURA OBȚINERII ACORDULUI DE MEDIU 
PENTRU „ASISTENȚA TEHNICĂ IN SCOPUL PREGĂTIRII PROIECTULUI ISPA IN SECTORUL 

DE MEDIU, PENTRU MUNICIPIILE DEVA Șl HUNEDOARA”
în data de 15.04.2005, ora 16, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, a avut loc dezbaterea publică a proiectului .Asis
tența tehnică în scopul pregătirii proiectului ISPA în sectorul de mediu, pentru municipiile t)eva și Hunedoara".

Pentru că nu au fost semnalate sesizări și nemulțumiri referitoare la soluțiile tehnice propuse a se realiza prin proiectul 
menționat anterior, Agenția de Protecția Mediului Hunedoara va continua procedura de emitere a acordului de mediu în 

conformitate cu Ordinul MAPM nr. 860/2002.

SC MCM SANITFARMVET SR1 DEVA
Unic distribuitor ai VIHOMIN 2000 5MONTA 

prin depozitul ANI MIX 

situat pe Calea Zaranduiui, nr.79, Deva

• pui de carne Broiler Boss 30%
• pui de ouă și rasă mixtă;
• pui de curcă Big 6.

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

Oferim consultanță de specialitate gratuită. 

Relații la tel* 0254 - 219971,0723 - 527031.
—'• -f ..,r,nr ».o« -

Proiectul în valoare de 800.000 euro a fost demarat la data de 27.01.2004. Din valoarea totală a proiectului, 600.000 
euro reprezintă finanțarea de la UNIUNEA EUROPEANĂ, suma reprezentând 75% din valoarea proiectului ISPA, iar 25 % co- 

finanțare locală.

Contractul de asistență tehnică a fost semnat de către Ministerul Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contractare 

PHARE, Consultantul SRP Schneider & Partner Ingenieur - Consult GmbH Germania, Delegația Uniunii Europene în Româ

nia și Consiliul Județean Hunedoara.

COORDONATOR PROGRAM fSPA 
Vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, 

Dorin Pâran

Uniunea Europeană acordă României expertiză și sprijin financiar In vederea pregătirii pentru aderare, prin programe 
specifice: Phare, Ispa șl Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională și sprijin pentru IMM-uri, 
până la investiții în infrastructura de mediu și transport și dezvoltare rurală. Suma anuală totală a fondurilor neram
bursabile acordate României prin cete trei programe este în creștere, de la cea 660 de milioane de euro în 2003, la 

Proiect finanțat de peste un miliard de euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autoritățile române de resort, sub 
UNIUNEA EUROPEANĂ coordonarea Ministerului Finanțelor Publice.

sc PUNW) KWâHOUft sua.

• inspo<iii»tehni«Jr»eriodice,Hl 
^*servîcPauto®^.r

*• *Sfințări și verificări tahograf; 
F» vanxări'-pie^g^o. Â

’Td.raJwwnL.__ ,« wv^r r»

SCALICE GREM ȘR
|®»^reprezentarț|a Suzul

îeviCalej/JuBiâM^
TeLfax:0254/235753 BWîO’Ol e mail smkideva rdsî

••

SIGURANȚA Șl PUNCTUALITATE!

de 5 ani fârâ concurența pe 
piața româneasca

DEVA, STR. ANEMONELOR. NR1

FII EXPERT ÎN TRANSPORT!

TEL/FAX 0254 23 25 90
0722 24 68 04
0724 04 40 34

formă, până

3,8 tone 

auto 

»4

V* 

aorvidl PSI șl

- De*». b-dul luliu Maniu, bl A, sc.A, parteț
Tel. 0254122333» 

baboratorpsiliologic^Klitat MTCT pentru:»* 
. ■ scol: zări auto, șoferi marfă, persoane, 

•J Intern, internațional;
’ • periodi^lcanțe. atestări:

, ■ tajcirijetftști, instructorigooroonatori transport

â
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Vând ap. 1 camera (01)

• cănite -«te, gresie, faianță parchet 
utt metalici, mobilată, 1H mil. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Mul Corv* parchet balcon, gaz, întreținută, 
350 mil. Tel. 710129,0740/146780. (SUI Imobiliare 
Hunedoara)
• bdtaCM*etal inferior, ușă metalică, gresie, 
convector, boiler, 420 mil. Tel. 710129, 
0740/146780. (SUI Imobiliare Hunedn*»'

Vând garsoniere (19) Cumpăr garsoniere (20)

noNMl modificări Interioare, 
parchet laminat Preț 490 mILTel.

•Jn Hunedoara, zona Teatru, etal 2, deco
mandată spațioasă, 42 mp, parchet balcon 
închis, aprobare 2 focuri, acoperiș tlolă 520 mil 
Ti. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara) 
•.mm IHon, etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mil., 
negociabil, tel. 0741/130436 (Profil Expert Hune- 
ddara)
• Mna centrală, decomandată bine amenajată 
gresie, faianță balcon închis, apometre, preț 
675.000000 lei, negociabil. Primul venit! Primul 
serviți Tel. 0788/497615. (Ag. Imobiliară Nr. 1)

• comgtet moHată contorlzată frigider, 
aragaz, mobilă nouă TV color, telefon, etal 1, 
Dorob^.^reț 720 mil. Tei. 0746/411449. (Ag. 

•mm Dm* parchet greete, faianță Irafill, 
Moțuri, apometre, repartitoare, gc contorizat 
pTOț 400 mil.. negoclabH. Tel. 0745/411449 (Ag. 
IntooHIară Nr. 1)
Biagentl Zonă ultracentrală amenalată 
contorlzări, modificări Interioare moderni efa| 
Intermediar. Preț 780 mil. lei, negociabil. Tel 
0745/253662,211587. (Evrlka)
••tal ă dea, Emlnescu, st 30 mp, amenajată 
modem. 485 mii, neg. Tel. 211587 (Evrlka) 
CMna Dada, complet mobilată șl utilată 
îmbunătățiri, et 2, ocupabllă Imediat Preț 480 
tfill. lei, negociabil. Tel 0745/253662. (Evrlka)
• dai, gresii faianță Instalații sanitare noi, 
apometre, Micro 15, etpj intermediar, preț 485 
mii. lei. Tel. 0743/549654 (Garant Consulting) 
•MfdM tamtoal gresie, faianță lavabll, Dada, 
520 mil. lei. Tel. 0743/549654 (Garant Consulting)
• samtdao, parchet ores faianță balcon
închis, centrală ij Intermediar, luliu
Maniu. Preț 760 mil. lei. Tel. 0743/549654 (Garant 
Consulting)

•mm Micro 15, etal Intermediar, dec., 
contorlzări, balcon. Preț 485 mil. lei. Tel. 231212, 
.0740/013971. (Garant Consulting)
• mm bitinvcu, st 45 mp, amenajări modeme, 
centrală termică Instalații sanitare noi. Tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• Zonă etntraJă etal Intermediar, balcon, 

.contorlzări, amenajări. Preț 760 mil. lei, nego
ciabil. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
•etal 2, dea, contorlzări, balcon, bine 
întreținută Zamfirescu. Preț 690 mil. ROU69.000 
RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• uHracanlral balcon de 5 metri, contorlzări, 
parchet situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta,în bloc cu 4etaje, Decebal. 
Preț 780 mu. RDL/76000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betanla)
• dac, st48 mp, parchet gresie, faianță 
centrală termică proprie, termopane, blocurile 
Mintiei. Preț 920 mil ROL/92.OX RON. Tel. 223400, 
Q74M14686 0720-570753. (Casa Betania)
• dac." grai* faianță balcon, cbntorîzări, 
spoturi, Emlnescu. Preț 395 mil. ROL/39500 RON. 
Tel. 230221, 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betanla)

i, dec., balcon închis, contorizărl, bine 
Zamfirescu. Preț 686 mil ROL/66500 
B226 0720-387896. (Casa Betanla)

• tteo, gras* faianță contorlzări, spoturi, 
Eminescu. Preț 395 mit. ROl/39.500 RON. Tel. 
0744-770051,0724-169303. (Casa Betanla)
• etal ă dea, st 45 mp. 2 balcoane, parchet 
repartitoare, ușă metalică 22 Decembrie. Preț 
81$ mil. ROL/81500 RON. Tel. 0744-690918,0720- 
8^753. (Casa Betania)
• pta| 6 dec., balcon închis, contorizărl, bine 
Întreținută, Emlnescu. Preț 490mil.ROl/49.000 
RON. 0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)

• dtt, ușă nouă la intrare, contorizărl, balcon, 
Gojdu. Preț 730 mii. ROL/TIOOO RON. Tel. 0741- 
120722,0720-387896. (Casa Betania)
• M» t dea, centrală termică proprie, gresie, 
faianță balcon, parchet Dorobanți. Preț950 mii. 
ROL/95000 RON. Tel. 0744-690918, 0720-370753. 
(Clsa Betanla)
• etaj kMmMlar, contorlzări, parchet balcon 
închis. Calea Zarandului. Preț670 mil. ROt/67000 
RON. Tel. 0724-169303, 0844680918 (Casa 
Betania)
• nM onMă etaj intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet balcon, 370 milioane, lei, tel. 
713706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• mm TeMii etaj Intermediar, convector, bal
con. Oră bucătării 310 mHIoane lei negociabil, 
te 18706.0745/354579. (Omega Hunedoara)
• mm Mfcro6, etaj intermediar, gresie, parchet 
zugrăMt proaspăt 240 milioane lei, negociabil, 
tel 718706.0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Dorobanți dec, et Intermediar, S 40 mp, 
centrală termică termopan, bucătărie modi
ficată cu Ieșire în balcon, gresie, faianță 
parchet beci, la mansardă loc pt depozitare. 
Tel. 0723-251498. (Fiesta Nora)
• zom Sala Sporturilor, et bun, balcon, gresie, 
faianță parchet Instalații sanitare bune, vedere 
la, stradă preț 520 mii. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora) 
«Aom DkMhI piață balcon mare, bucătărie 

modificată gresie, faianță repartitoare, 
apometre, preț 750 mii lei, negociabil, tel. 
0786/165702,232809. (Fiesta Nora)
• confort ă etaj 5, bine întreținută preț 9000 
euro, negociabil. Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• mm Docta, semidec, gresie, faianță în baie, 
contorizat parchet laminat modificat spoturi, 
ușă nouă preț 550 mii. lei. TeL 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• mm gară semidec, 30 mp, balcon, apometre. 
gaz contorizat, fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
lei Tel. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)

• mm luterani dea, complet mobilată par
chet zugrăvită fără îmbunătățiri, et interme
diar. Preț 22.000 euro. Tel. 235208,0724/620358 
(Rocan 3000)
• Dorobanți dec, mobilată gresie, faianță lami
nat ușă metalică balcon închis, et 1, preț 700 
mțl. lei Tel. 235.208,0721/744314 (Rocan 3000)
• zom (Rri, 30 mp, balcon închis, CT, bine 
întreținute, et intermediar, preț 760 mii. lei. TeL 
295.208,0724/620358 (Rocan 3000)
• lagMl dat, amenajata fiumos, contorizată 
taVan fals, gresie, faianță parter, dulapuri cu uși 
gteante, spoturi, Gojdu. Preț 685 mii, neg. Tel. 
0745/640725 (Mimason)
• snoMI dea, amenajată modern, tavan fals, 
gfesie, faianță parter, Gojdu, preț 695 mii. lei 
neg. Tel. 0745/163.445 (Mimason)
• mm Mm 3, centrală, bloc cărămidă preț 360 
ml Tel. 747798,0742/902488,0742/872106. (Tina 
Terra Mta, Hunedoara)
• MMbClM bMra, etaj 2, preț 350 mii, zonă 
centrata. TeL 747798,0742/902488,0742/872106. 
(Tina Terra Mta, Hunedoara;

I

• gananlert, te Deva, zonă bună, etal Interme
diar, Indiferent de stare. Ofer prețul pieței.-Tel 
211587. ('«rika'

Vând ap. 2 camere (03)

• somMeoomando* Mm 5, etaj 4, 280 mii, 
negociabil, tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• dreuH, Mcro 7, eta| 1, contorizat parchet 
balcon 350 mii., negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zonă ultracentrală CT, mici 
îmbunătățiri, suprafață mare. Tel. 0722/420335 
(Profil Exper
• decomandate, zon Horele, etal 3, parchet 
centrală termică gresie, faianță 460 mil. nego
ciabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• decomanda* mm Decedai, et 2, parchet 
contorizărl,2 balcoane, st 60 mo, gresii faianță 
preț 28000 euro, tal. 0742/019414 (Prlma-invest)
• decomandate, ol 1,56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30300 euro, tel. 0722/564004, 
(Prlma-invest)
• urgent zonă bună Deva, balcon închis, preț 
840 mil., tel. 0740/126029. (Prlma-invest)
• umnl drcult parchet gresie, faianță living, 
modificat balcon închis, zona Miorița, 1 tel. 
0742/290024. (Prlma-invest)
• AL (bolul* semldecomandate, gresie, 
faianță gaz contorizat Preț 580 mil. Tel. 219470. 
(Multiprima)
• Al Neptun, decomandate, apometre, gresie, 
faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 mil. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zonă uHra ilA semldet, et. 4, acoperit
parchet modifică eț 850 mii. lei,
negociabil. Tel. 0726/826.624,(Temporls)

zona pteșa, decomandate, curat ușa metalică 
contorizat total, parter inait, oaicon iticnis, preț 
30.000 euro, negociabil. Tel. 0726/828.624, 
0720/354453. CTemporls)
• zona Oojdu, semldec, et 1, curat ocupabll 
imediat contorizat total, repartitoare, 970 mil. 
lei, neg. Tel.0726/826324,232420. (Temporls)
• urgent doc, et. 3, zona Banca Transilvania, 
parchet modificat din ap. cu 3 cam. cu living, 2 
balcoane, 2 dormitoare, f. modem, termopan, 
tavan fals, spoturi, preț 14 mid. lei, neg. Tel. 
0745/253413,206003. (Mlmason)
• urgent dai amenajat et. 2, balcon închis, 
Zona Liliacului, contorizat 52 mp preț 31000, tel. 
0745/253413. (Mlmason)
• zena Catedrală (I. Maniu), et 1 dec., 2 
balcoane, bine întreținut contorizat vedere la 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/266071. 
(Mimason)
• H, N> Bălcescu, et Intermediar, neamenalat 
semidec, contorizat s 50 mp, preț 780 mil., lei, 
tel. 0745/159606 230324. (Mlmason)
• zona lăicMcu, et. 3, sdec., multiple 
îmbunătățiri, liber, fără balcon, 750 mil. lei, tel. 
0745/640725, exclus credit (Mlmason)
• M.Cara®ita,dec, parter înalt baloen închis, 
beci, îmbunătățiri, ocupabll imediat preț 30500 
euro, tel. 0745/266071,230324. (Mimason)
• bd. Decebal vedere spre spital, bucătărie 
modificată contorizat, preț 32.000 euro, tel. 
0726/715893,0740/173103. (Mlmason)
• bd. Mcebal et 3, dea, 60 mp, amenajat pt
nrrrfnj-id-lrtcl ■ rMI«4> j-L-,t-r.frpreretipoși ac lux, complet mowiat, utilat, flotat, 
totul nou tel. 0726/715893, 0740173103. 
(Mlmason)
• cMrtratt taniric în aarantie. instalații 
sanitare și electrice noi, balcon închis, preț 550 
mii, Negociabil (55000 RON). Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• eta| 3, zona Cinema Modem, Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• Mmldacâmindata» zona OM, convector,
gresie, faianță plus beci, preț 650 mii. (65000 
RON.) Tel. 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• zom arfdu semidecomandat!, 50 mp, gresie 
în hol, parchet în camere, balcon închis, totul 
contorizat ușă metalică acopet» cu tablă preț 
86Omll. lei. 35.206 0724/520358(ltocan 3000)

• zona Dada, circuit ușă metalică balcon în
chis, parchet ocupabil imediat et 1,800 mii. lei. 
Telefoane 235206 0721/7445» (Rodan 3000)
• zona L Creangă decomandate. partM m»
bllat temwpane, centra teeț săttrie 
modificată gresie, faianță etlprat 15 mkL lei. 
Tel.235206 0724/62O358(Rocar *B) :
• zena AIim Straiului, semidec notificai 
centrală termică balcon, gresie, faianță preț 600 
mH. lei. TeL 235.208,0724/610358 (Rocan 3000)

• zona Dada, semldecomandate, modificat 
gresie, faianță parchet în camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mH. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• semldecomandate Dada, parter, transformat 
în birouri, cu Intrare separată contorizărl, 550 
mIL lei. Tel. 227479,0745/367893. (Garant Con
sulting) 
ntESj^OontorizSl^So' 

0745/367893. (Garant Con
• senddecamMdate, mkM. gresie, faianță 
centrală termică balcon, et«| Intermediar, 
Gojdu, 950 mil. lei. Tel. 0743/549654. (Garant 
Consulting)
• Stentdeeomandate, mamenaM etal Interme
diar, Gojdu, preț 24.000 euro, negociabil. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• semkfecomandate, ma* talan», contorl
zări, Cioclovina. Preț 700 mil. tei. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)

ion. iălcM<m etaj bun, parchet lavabll, 
apometre, gaz 2 locuri, balcon închis, ocupabll 
Imediat, preț 850 mil., negociabil, Tel. 
0788/497615. (Ag. Imobiliară Nr.l)
• decomandate, etal bun, ST 80 mp, parchet 
apometre, balcon mare, preț 1,1 mid. lei, nego- 
clabIL Tel. 0788/497615 (Ag. Imobiliară Nr. 1)

«fel D» ăpometre, gaz conto- 
rt^^f «oS. lei. TeL 0788/497611 (Ag.

• dM»«dMfe-MaanAd, etaj bun, gresie, 
faianță balcon închis, centrală termică garaj, 
prejnegociabil. Tel. 0788/497615. (Ag. Imobiliari 

corîorWet?ALArmateLprețhao mil lei. Tel 

0745/411449. (Ag. Imobiliari Nr. 1)
• decomandate, al 60 mp, gresie, faianță 
contorizărl, balcon mare, parchet bloc de 
cărămidă acoperit cu tablă, Emlnescu. Preț 960 
mil. ROL/96.000 RON. Tel. 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betanla)
• decomandate wdM în două părți, st 60 mp, 
geamuri termopan, centrală termică proprie,

", complet mobilat modern, ion 
1,6 mid. ROL/16O0OO RON. Tel. 

20-370753. (Casa Betanla)
• etaj 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorlzări, bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mil. ROL/90.000 RON. Tel. 0724-169303, 0743- 
103622. (Casa Betanla)
• eta| ă decomandate, balcon închis, 
contorizărl, bine întreținut Aleea Neptun. Preț 
12 mid. ROL/120.000 RON. Tel. 0742-005226 0720- 
387896 (Casa Betanla)
• etaj ă parchet balcon, contorizărl, bale cu 
geam, bine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 mH. ROL/90.000 RON. Tel. 0744- 
690918,0724-169303. (Casa Betania)
• eta| X decomandate, gresie, faianță parchet 
laminat balcon închis, merită văzut st 65 mp, 
Dorobanți. Preț 32.000 euro. Tel. 0741/120722, 
0724/169303. (Casa Betanla)
• moMcM InterfMM gresie, tșianță parchet
laniina Daicon, ij Dine fntri&i.inut.
Aleea Crișulul. Preț 650 mil. ROU650OO RON. Tel. 
0744/770051.0724/169303. (Casa Betanla)
• eMldecomandatecer-rTaia'-rmicapropr'A
2 balcoane, mcdlfică-i InMn Dorobanți. Preț 
135 mid. ROl/135.000 RON. T5I.074J/103622, 
0724/169303. (Casa Betanla)
• zona Mnendul decomandate, contorizărl, 
termopan peste tot șl la balcon, parchet nou,

ir. gresie, faianță bucătărie modificată 
vedere a stradă, preț 880 trf. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165TO3. (Fiesta Nora)
• zona Dacii gresie, faianță glgacalorlmetru, 
apometre, gaz 2 focuri, preț 620 mil. lei nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zena UzeBalcan, balcon, contorizărl, fără 
modificări Interioare, urgent preț 675 mil. lei 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zena Bătescu. decomandate, 55 mp, et 2, 
vedere la stradă parchet centrală termică 
balcon, ocupabil Imediat preț 995 mii. lei, tel.

. 0788/165704,0724/254051,232808. (Fiesta Nora)
• zona 22 Decembrie (Lie. auto), decomandate, 
et 3/4, contorlzări, 2 balcoane, liber, fără 
amenajări, tel. 0723/251498,0745/302200. (Hesta 
Nora)
• mm k*i Maniu. decomandate, et interme
diar. • st M mp, 2 balcoane, IM» închis, hol 
vwha «piiQifl, aevara, pareneej raianța, 
contorizărl, bine întreținut preț 39300 euro, 
negoctebK TM0723/2SL496 074S/302200i (Fiesta 
Nora) '
• maMaMașetl/ă bloc de cărămidă deco
mandate; centrală termică vedere In față 
wurtjn mcnis, parenet, gresie, taianța. Dine

mia lei negociabil, tel. 
(Fiesta Nora)
ora cetate, decoman- 

ase, iDOunran ns rwarti c ireenon,
ivmhnl fj-Lari-n klexn .lj! irri-IIpwțnet roa™ Dine irwetinut, gresie, Taianța, 
preț 1360 rnU-lel rngbciabli tel. 0788/1657® 
(Fiesta Nora)

nanda* Dac* etaj 3, bale ama-
340 mii. lei. Tel. 227479, 

(Garant Consulting)

• zom D««bol decomandate, etaj Intermediar, 
DaJcon rnarc yncnis, camara ușoara, oaia rti 
geam, parchet flrt modificări, preț 1250 mil. lei, 
negociabil. Tel. 0723/251486,0724/254051. (Fiesta 
Nora)
• zonă centrală, parchet centrală, întreținut 
preț 750 milioane lei, tel. 718706,0745/354579, 
718706,0745/354579 (Omega Hunedoara)
• zona Mere 5, balcon închis, InstalatH sanitare 
noi, etaj 1, Jaluzele exterioare, 300 mil, Id, neg, 
tel. 718706,0745/354679. (Omega Hunedoara)
• zona Mm 2, etaj Intermediar, gresie, faianță, 
parchet 2 focuri, stare foarte bună, 630 mil. lei, 
neg, telefoane 718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• zona Mere 4, centrală, un geam termopan, 
parenet, anta, preț sau milioane tei. negociaoii, 
telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zona TVI Holding, etaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat fără alte îmbunătățiri, 400 mili

oane lei, neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• zone Mere 6, etaj 1 gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane lei. tel.718706, 0745/35457». 
(Omega Hunedoara)
• zona MM 3. otel 2, centrală gresie, faianță 
parchet balcon mare, 690 milioane lei, nego
ciabil,, tel.718706, 0746/36457» (Omega Hune-

• Mm ă zona 1, camere decomandate, 
centrala. Dine irnreonut grecie, manta, spaoOO. 
Tel. 747796,0742/902488,0742/872106, (Dna Terra 
Mia Hunedoara)
• docoMMda* am* centrală instalații 
sanitare noi, preț M) mil, zona Micro v. Ti. 
747798, 0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• semidecomandat», grecia faianță 2 convec- 
toare, boiler, balcon închis, Jaluzele exterioare, 
apometre, preț 880 mIL negociabil, zona O.T. Tei, 
747798, 0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
Ml» Hunedoara)
• decomandata etal 1 centrală gresie, faianță 
apometre, preț 800 mil., negociabil, Piața 
Eliberării. Tel. 747798.0742/902488,0742/872106. 

(Tina Terra Mia, Hunedoara)
■ moN* centrală super renovat zona OM, 
preț 790, negociabil. Tel. 747798, 0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Mia Hunedoara)
• centrală zona Mol, Micro 6, bine întreținut 
preț 350 mil. Tel. 747798, 0742/902488, 
0742/872106. Clina Terra Mia Hunedoara)
• Mmktecomradata. Maj 2, Str. 1 Decembrie, 
apometre, gaz contorizat parchet Preț 1,05 mid. 
lei, negociabil Tel. 228540. (Ag. Ella)

balcon închis, et#| XALNeptun. Preț 115 mîd. 

lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• eemHacomandeta Ocjdu, bucătărie modi
ficată gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță 
canalizare separată PrețWOmll. lei. Tel.228640.

• dm* IHmm etaj Intermediar, centrală 
termică parchet balcon bchls. Preț 900 mii. lei. 
Tel. 228S40i(Aa Ella)

taoiă gresie, faianța, parenet apometre, gaz 
contorizat Preț 950 mil. lei, negociabil. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
• semidecomandat*, ota| 2, Scărișoara, 
modificări, gresie, faianță contorizărl. Preț 680 
mlLIeL TeL 228540. (Ag. Ella)

acoperit 80 tâblăapometră, gaz contorts t, ate 
condiționat parchet gresie, faianță ușă capi
tonată, balcon închis. Preț650 mil. leLTel. 228540. 
(Ag. Ella)

• tttt- » mm. contonzan, 
mochetat, canalizare separată Preț 530 mil. lei. 
Tel. 228540. (Ag. Ella)
■ MmkteeoiMnda* TMor, centrală termică 
amenajat apometre, lavabH, ușă stejar. Preț 700 
mit lei. Teă Z28640. (Ag. Ella)
• mgmt! Zeaă centrală bloc de cărămidă 
acoperit contorlzări, camere cu parchet bine 
întreținut Preț 850 mii. lei. Tel. 0745/253662.

• meat deaeMMdaec centrală termică, etaj 
1, Minerului, bloc cărămidă, gresie, faianță, 
pardwt, cu sau ftră oare). Preț ®0 mă. lei, nego
ciabil. Tel. 211587; SwQîâi. (Evrika)

• deccmandMi mm polltiajudețeană, st 62 
mp, contorizărl, ocupabll mediat Preț nego
ciabil. Tel 211587; 0723/660160. (Evrika)
• Avram traca etaj L amenajat 2 conwctoare, 
boiler; balcon închis, 670 me. Tel. 710129 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• Micro ă gresie, faianță, parchet contorlzări, 
220 mii. Tel. 710129,0740/146780. (SUI Imobiliare 
Hunedoara)

• MelMMtlcamere, (semDdecomandate. în

• mm ap* exclus parter șl etajul 4,03, ofer 
plata pe k» Tel. 078fl/507817(Bla)
• In zână centrali etaj bun, ofer plata pe loc. 
Tel. 0745/411449. (Ag. Imobiliară Nr. 1)
• In Den, zonă buni plata Imediat tel. 
0722/564004. (Prlma-invest)

v
Mș centrală greșit. Minți, 2 băl, 
li«n,pre{950mllloane M nmclablL 

(Ofiteftltendoara) 

ie MMbAfeCl gresie,fafanță 2 balcgane 
închise, 2 cămări, rafii la modificări, 1050 
mid,, 718706, a7«/3S4§79. (Omega Hunedoara)

• zona Mm 5, decomandate, etaj Intermediar, 
centrali gresie, faianță, lavabll, termopan, 
Interfon, ușă metalică 850 milioane lei, neg., 
tel.718706,0745/854579. (Omega Hunedoara)
• ztm Mm 6; etaj Intermediar, centrală gre
sie, faianță modificări multiple, preț 580 mili
oane lei, neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)

• zona Alaaa Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat balcon închis, gresie, faianță 2 băl 
amenajare, centri rmica, m metalica, dc 
preț 15 mid. lei. Tel. 235.206, 0724/620356 
0721/744314. (Rocan 3000)
• Mono Inesca decomandate, 100 mp, 
parchet bale, 2 balcoane, totul contorizat et 1, 
preț 44000 euro. Tel. 235.206 0724/620358, 
0721/744514. (Rocan 3000)
• zoi M» decomandate, 75 mp, hol pătr, 
parenet, centrala termica, oaicon incnis, ooxa, 
preț 1350 mid. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Mnerat* et 3, cu centrală termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență Tel. 211587, 
074S/253662. (Evrlka)

Liliacului, centrală termică

parter înalt, zonă 
MM, CT, gresie, 

preț bun, Tel,

u---<■- _l--- X- X. — J_ I
COntOnZat total, 
suprafață mare, 

CTemporls)
• etaj ă Micro 3, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
spațios, preț 700 mil. Tel. 747798,0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• aree* faianță Mttro 3, etaj 3. Tel. 747798, 
0742/902488,0742^72106. (Tina Terra Mia, Hune
doara)
• zans Dorobanți parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băl, gresie, faianță parchet nou, ușă 
metalică bale mare cu cadă pe colț Preț 48000 
euro, negociabil, tel. 0765/165703. (Fiesta Nora)
• zona toan Corvln, decomandate, contorlzări, 
balcon închis, faianță 2 băl, 2 balcoane, preț 
foarte bun: 1,200 mid. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, (Fiesta Nora)
• decomandată contorlzări, balcon închis, 
boxă garaj, zonă centrală preț 2 mid., teL 
0740/126029. (Prlma-invest)
• hwiMrmatln 2 camere, contorizărl, parchet 
gresie, faianță, et 2, Dacia, capabil Imediat 
preț 770 mil, tel. 0740/210780. (Prlma-invest)

• sMNBCMMMmcenniatermica, parenet 
bloc de cărămidă zona Dada, amenajări, preț 
750 mH, tel. 0721/815781. (Prima Invest)
• urgent deccmanda* 2 balcoane, st 90 mp, 
contorizărl, parchet gresie, faianță, zona 
Bălcescu- 22 Decembrie, preț 35.000 euro, tel. 
0742/019418. (Prlma-invest)
• dmmanMă el 1, centrală termică boxă 2 
băl. împăratul Tralan, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253X13,206003 (NRmason) '
• semttacomandMiaminalal centrală termi
că 80 mp, et Intermediar, bdui. Decebal, Deva, 
135 mid. lei Tel. 230324,206.003 (Mlmason)
• Mm ă decomandate, amenajat gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală ușă metalică, 
720 roll Tel. 710129,0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• MM Viteazul modificat din 4 camere, deco-

- mandate, etaj Intermediar, centrală bucătărie 
mobilată 35.000 euro. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• *. Horior, Deva, decomandate, contorlzări, 
3 balcoane, parchet, gresie, faianță boxă garaj. 
Preț 2.1 mid. lei. negociabil. Tel. 224296, 
078EL361782. (Garant Consulting)
• (cărteran, Mmklecomandite, contorlzări, 
SFesie, % termopane, etaj intermediar. Preț
SW mil. W. lei. 224296, 0788/361782. (Garart 
Coflsuftkia)
• liire—UIM.pirtiiiI laminat 2 băi, faianță 

gresie, centrală termică termopane, etaj inter
mediar, zonă ultracentrală preț 50.000 euro, 
negociabil. Tel. 07«l/15440i, 227542 seara. 
(Garant Consulta®
• dacMMMtete, teitnță gresie, termopane, 
balcon, ocumH imediat zona Patria. Tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)

• zom te bucătărie modificată balcon 
închis, upomrtre, repartitoare, gaz contorizat 2 
focuri, preț $lrtd.tei. Tel. 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)
• Meaa Mett’Semldecomandate, parchet 
apometre. găz contorizat zugrăvit et 3,720 mii. 
2352060724/820356 0721/744514. (Rocan 3000)
• Mgreadul decomandate, 70 mp, parchet în 
camera bucătărie, bale, 2 debarale, suportă mo- 
dfficări, balcon, totul contorizat 1480 mid. TeL 
235208,0726/620356 0721/744514. (Rocan 3000)

înalt bun și pentru privrtfzare, o 
Preț 135 mid. lei negociabil. T< 
211587. (Evrlka)
• eeuMKMMMMi etaj Intermediar, centrală 
teiMcl, tentiopine, pirchet laminat ușă 
metalica, balcoa Mls zona Uzo Balcan. Preț 
850 mil. lei. Tel228M0.(Ag. fila)
• ttaconundMi 2 balcoane, 2 băl, gresie, 
faianță parchet apometre, st 78 mp, etaj 1, B- 
dul 22DKembrie. Preț 16 mid. lei Tel. 228540. 
(Ag.Ella)

• asampniHM) 2 Dai. gresia Taianțc, lamfnai 1 
cameia,» sanirare not( mm termica, 
balcon închis, usă metalică, rolete exterioare, AL* 
Neptun. Preț 138mid. lei. TeL 228540. (Ag. Ella)
• deaamandMii 1 balcoane, apometre, 
contorizat 2 focuri, veder* pe 2 părți, blo 
cărămidă etal 1, cteorae Enescu Preț 156 
lei tel. 228640. (Ag, Ella)
• deeMMfobta, 1 băl certr» M nuca, gresie, 
faianță parchet, zona LIHaculul. Preț 1,45 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
■ decomandate, 2 băi, balcon mare șl închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mid. lei. Tel 228540. (Ag. Ella) 

centrala termiot, aer conoiponat parcnet st /4 
mp. Preț 33000 euro. TeL 228540. (Ag. Ella)
• 1 camera, zona Al. Armatei, etal 3. semldeco
mandate, cu balcon, bine întreținut Preț 800 mil. 
lei, negxlabll. TeL 0254-234401. (Rubin's Home)
• zom Progres* et 2, amenajat contorizărl. 
Preț 1,2 mltflel. Tel 0254-234401. (Rubin's Home)

• zcm lăkercn Nou, amenalat contorlzări. Preț 
1,6 mid. lei. TeL 0254-234401,0727724551. (Rubln'S 
Home)
• zona Omn, ctl* uocomanr boxa. iL 
Preț 63000euro. TeL 0254-234401 (RublrftHome)
• decomndate, bd. Mihai Viteazul, etaj 3, 
centrală termică hol mare, gresie, faianță uși 
metalică 880 mIL, negociabil, tel. 0741/13043 
(Profil Expert Hunedoara)
• Mm 7, mici îmbunătățiri, 280 mii. lei. TeL 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• zcm lancPost et 2, decomandate, 2 băi, 
gresie, faianță parchet, balcon închis. Preț 
60000 euro. Tel 219470. (Multiprima)
• zom 1 Decembrie, semldecomandate, 
centralătermlcă, toate dotările. Preț35000euro. 
Tel 219470. (Multiprima)

• decomandate, centeaiă termică etaj interme
diar, zona Micro V/l, preț 850 mil. negociabil

• m n în 2 camere, centrală termică 
gresie, faianță ușă metalică etaj intermediar, 
zonă centrală preț 750 mil. (75000 RON). TeL 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)'

• cu garai zonă ultracentrală preț 35000 
Tel. 0254/743212, 0742/615637,0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• zonă centrală decomandate, parchet faianță 
g^l2 balcoane, 2 băl. Preț 128 mid. lei. (Green

- gaz 
.bloc de 
156 mid.

euro.

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• cungăr apartament 3 -4 camere, în Deva, etaj
Intermediar, zonă bună. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Evrika) /*•
• dec ai garaj sub bloc, str.Cuza Vodă sau Imp '

Traian, tel. 0745/640725. (Mlmason)
• dec, el 1-2 în H-uri la parc, tel 0745/64)725. 
(Mimason)

Vând ap. 4 camere (07)
• zcm gării instalații electrice șl sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. Tel. 718706, 0745/ 
354579. (Omega Hunedoara)
• Zona Mm 5, e intermediar, moaiticari inte
rioare, gresie, faianță, zugrăvit preț 830 
milioane, negociabil. 718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
•' zona Mfero 4, etaj intermediar, centrală, 
balcon, parchet gresie, faianță, 1250 mid. lei. 
Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zom Dorobanți pod cu țiglă și boxă, hol 
central, 3 terase, 2 băi. Preț 15 mid. lei, tel. 
0720/437589,0720/348.089. (Green Contact)

&.CCTRON/C

curățenie profesională

La preturi avantajoase

✓ difuzoare |l boxe auto;
kmdkmxc ✓ mufe fi adaptoare. -2.-.

m %

• Curățenie generală apartamente și birouri
• Curățenie înainte și după organizare petreceri
• Curățarea zonelor verzi din jurul caselor
• Curățenie după renovare

'i.’/1 v-

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. 56, sc. A, ap. 1 
Tel./Fax 0254-216909
Mobil: 0724/101555
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• Emtoescu, zoni ANL, etaj intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, amenajări interioare, CT, vând sau 
schimb cu 3 camere+diferență Preț 12 mid. lei, 
telefoane 0720/437.889, 0720/348.089. (Green 
Contact)
• mim Dtcebal, decomandate, et intermediar, 2 
băi, 3 balcoane, centrală termică, ușă lemn 
masiv, parchet de stejar, vedere fo două părți, 
preț 1,6 mid. lei, tel. 0723/251498,232 809. (Fiesta

y Nora)

• mim lan Creangă, decomandate, et. 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de pre, merita văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona EmhMKu, decomandate, bloc de 
cărămidă, 90 mp. et. 1, centrală termică, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie faianță bucătărie 
modificată, vedere în 2 părți, zonfliniștită preț 
57.000 euro negociabil. Tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți*Bălcescu, decomandate, 3 
balcoane, parchet, repartitoare, apometre, 
vedere în 2 părți, fără modificări Interioare, preț 
13 mid. lei, telefoane 0745/302200,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Romsflva, et intermediar, 2 băi, gresie, 
faianță, parchet totul nou. Preț 40.000 euro. Tel. 
219470. (Multiprima) '
• zona 22 Decembrie, etaj intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, toate dotările, 
mansardă garaj. Preț 60.000 euro. Te! 219470. 
(Multiprima) „
■ zona Gojdu, etaî 2, semidecomandate, 
centrală termică parchet bucătărie modificată, 
faianță, gresie, conțorlzări, uși de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere în spate. Preț 1,5 mid. 
lei, negociabil. Tel 0254/234401. (Rubin’s He me)
• zona ImM Decebal, et 4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. lei Tel. 54-234401 Ri bin’s Home)
• zona BăfcMcu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro. Tel. 0254-234401, 
0727724551. (Rubin’s Home)
• zona Emtatscu, decomandate, 3 balcoane, 2 
băi, parchet. Preț «.000 euro/negodăbjl. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• MkraA semidecomandate, etaj 3,2 balcoane, 
multiple îmbunătățiri, 1,1 mid. lei. Tel. 710129, 
0740/116780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona oaHnoaiuluL decomandate, parchet, 
faianță; 850 rfilLlei’ negociabil. Tel. 710129, 

(1740/146780. (Stil Imobiliare Hjredoara)
• MUnd 5, transformat în 3 camere, centrală 
etaj intermediar, merită văzut 13 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 710129,0740/146780, (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• șoim cantină, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală, parchet gresie, faianța, modincan inte
rioare, 1,4 mid. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil

>
 Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, garaj sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 23 mid. lei. 0745/199.608 (Mimason)
• decomandate, et 3, zona Ion Creangă, par
chet gresie, faianță, contorizat 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.000 euro. Telefon 0745/159.573 
(Mimason)
• Dorobanți, et 2, dec., amenajări, 2 băi, 2 
balcoane, multiple îmbunătățiri, contorizat 100 
mp, preț 50.000 euro neg. tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• decomandate, rural zona Progresul, preț 
avantajos, Tel l7fi/L«401 27542 seara. 
(Garant Consulting)

' • bM Decehal, dec., SL 80 mp, ST 100 mp,
parc! ret 2 balcoane foarte mari, 2 băi, buc, modi
ficată, CT, gresie, faianță, et 3, preț 50.000 euro. 
Tel. 0724/620358 0721/744814 (Rocan 3000)
• zona Astoria, dec, ST 110 mp, parchet peste 
tot balcon închis, bloc acoperit preț 35.000 euro. 
Telefoane 0724/620358, 0721/744514 (Rocan 
3000)
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C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
Sucursala Zonală Timișoara 
Centrul de Lucru Hunedoara

anunță
organizarea unui concurs în data de 06.05.2005, 

ora 10.OO,
pentru ocuparea postului de „ȘEF CENTRU DE LUCRU"

CONDIȚII de ocupare a postului de „șef centru de lucru": 
e domiciliul stabil în municipiul reședință de județ; 
o studii superioare de lungă durată, de preferință 

economice;
o fără antecedente penale sau cercetări în cauze de 

natură penală;
o nu au fost sancționați disciplinar, contravențional ți nu 

li s-a stabilit răspundere materială pentru prejudicii 
cauzate unei unități;

o de preferință:
- experiență în funcții de conducere;
- cunoștințe operare P.C.;
- posesor permis conducere categoria B; 

o accept de a lucra pe perioadă determinată.

Relații suplimentare, tematica si bibliografia de 
concurs se pot obține la sediul Centrului de Lucru 
Hunedoara, din Deva, str. O. Goga nr.l 3, tel. 
0254/212.396, 216.627, între orele 8.00-16.00, 
biroul resurse umane.

euro. Tel

• nwdNIcat In 3 camere, etaj intermediar, 
centrală termicăj’bine întreținut, preț 950 mii. 
(95.000 RON) Tel. «54/743222. 0742/615637. 
0742/581831. (LayMya Hunedoara) .
• gaz ți apă, grădină + livadă, zona Pești ș, preț 
1400 mid. lei (140.000 RON). Telefoane 
02W7fâ»^^61563Ț,fl74258H®. (Lary

0722/420335. (Profil Exjfert Hunedoara)

• MmMecomăndate, Ifco 5, etaj 1, centrală 
termică, interfon, 900 mii. negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• dacamandatt, cmrală termică, 2 băi, 
amenajat lavabil, jaluzele exterioare,-calorifere 
noi, etaj intermediar, zona Bejan. Preț 1,1 mid; 
iei. TeL 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băl, amenajat centrală 
termică. Iglgțte^^Eminescu. Preț 40000 

. teamvrtatetoteCarpați, modificat 2 băi, 
amenajat instalații sanitare noi, 2 balcoane (1 
îribhis cu terriibparifcpreț 1,55 mid. lei. Tel. 

228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, amenajat 
modificat centrală termică, etaj 1, Horea. Preț 
48 000 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• dec,2 balcoane, 2 bă X lavabil, zonă bună 
preț 48006 euro, tel, 0740/125026. (Prima-lnvest)
• urgent, 2-băi, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95W,ultracentral, preț 50000 euro, 
tel 077'21(48(1 (Prima-lnvest)
• dec, contortzâri, i 100 mp, amenajat, gresie, 
faianță, parchet 3 balcoane, tracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec. 2 balcoane închise, parchet centrală 
tei mică, 2băi, zona I. Creanț ai sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• 2 apartamente cu ,4 camere fiecare, b-dul 
DeceoaJ, etaje înțermeuiare, amenajate mooem, 
cu centrală termică în garanție, suprafață mare, 
termopan, 2 băi amenajate, bucătărie mare. Preț 
1,7 mid. lei fiecare. Tel. 0723/660160, 211587. 
(Ewila)

vând ap. 5 camere
• zona Gojdu, et 3, ultraamenajat Preț 2,6 mid. 
lei. Telefoane 0254-234401,0727740221. (Rubin’s 
Home)

Vând case, vile (13)
• 2 case, în Deva, zonă liniștită curte și grădină 
fiecare cu câte 3 camere mari, încălzire ntrală 
amenajări interioare. Prețuri negociabile.Tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• 3 camere mari, hubălăre. bare. încălzire 
centrală, zona Vețel, curte șL grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. TeL 0745/253662, 
211587. (Evrika)

• zona Călan, 3 camere, hol, beci, anexe, 1 ha 
teren, pardoseală curent, porți de fier, 20.000 
euro, negociabil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Cețățfl, curte și grădină 1000 mp, 3 
camere + living, șemineu funcțional, terasă 80 
mp^băi. Preț 100.000 euro. Tel 219470. (Multi-

• zona Hunedoara, renovată recent gaz, apă 
hidrofor, fosă septică 2 camere, bucătărie,.hol, 
baiecu cabinădus. anexa curte betonată gră
dină și livadă st.immpjpreț:42P008uro,itego- 
ciabil. Telefoane 0726/826824, 0720/354.453. 
(Temporis)
• zona Căiugărrt CT, 3 camere, curte, grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet gresie, faianță st 960 mp, garaj în 
construcție, preț 2800 mid. Tel. 0726/826.624, 
232420. (Temporis).

• Deva, zona Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet, CT, teren 600 mp. 75.000 euro, tel. 
0720/437889,0720/348.089, (Green Contact)
• Deva, zona Aurel Vlaicu, P+l. P: 2
camere, bucătărie, scară interioară; L 3 
camere, baie, cămară terasă CT gaz, parchet, 
faianță gresie, ST=330 mp. Preț 28 mid. lei, tele
foane 0720/437.889, 0720/348.089. (Green 
Contact)
• zona Deva-Hunedoara, 2 camere, bucătărie, 
bale amenajată CT, apă, canalizare, curte șl 
grădină800 mp. Preț 15 mid. lei, tel 0720/437.889, 
0720/348589. (Green Contact)
• zona StoMria, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță șl gresie, bate cu boiler, amenajată 
pivniță curte betonată fântână apă trasă în 
casă gaz, grădină 1800 mp. Vând sau schimb cu 
ap. 3-4 camere, Deva sau Simeria, 1,4 mid. lei, tel, 
0720/437889,0720/348.089. (Green Contact)
• vilă nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 llvinguri, 
2 băi, CT, garai, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie, amenajate modern, curte și grădină 
ST=1800 mp. Preț 79.000 euro, tel. 0720/437889, 
0720/348.089. (Green Contact)
• Deva, zonă centrală 4' camere mari, hol 
central, 2 băi, bucătărie mare, pivniță garaj, CT, 
amenajată modern, ocupabilă imediat preț 
93.000 euro. Tel. 0720/437.889, 0720/348.089. 
(Green Contact)
• 3 camere, bucătărie, baie, hol, 120 mp, 2 
garaje, preț 70.000 euro, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• ultracentral, 4 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, 
centrală termică termopane, 700 mp, grădină 
preț 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zonă centrală 4 camere, grădină gaz, apă 
canalizare, st 80 mp, preț 9.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• Deva, zonă centrală 4 camere, 2 băi, conto
rizat termopane, beci, teren 700mp, preț 110.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 3 camere, bucătărie, baie, hol, 120 mp, 2 
garaje, 7Q.000 euro, 0721/815781. (Prima-lnvest)
• Zona CNrid, 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 260 mp, ST 1250, preț 70.000 euro. 
Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zona Pietroasa, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 băi amenajate, jacuzzi, 
living, parchet centrală termică complet 
mobilată preț, 118800 euro. Tel. 235.208, 
0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• zonă bună parter+etaj, 4 camere, scară inte
rioară parchet în camere; 2 băi, garaj, 2 balcoa
ne, beci, bine întreținută preț 75.000 euro. Tele
foane 235208,0724/620358,0721/744514 (Rocan 
3000)
• zona Horea, 2 camere, bucătărie, baie, 
cămară pod, parchet curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mii. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• st 400 mp, zonă centrală 3 camere, baie, 
bucătărie, hol central, mansardă curte 
betonată grădină gaz, apă curentă canalizare. 
Preț 80.000 euro, negociabil. Tel. 0741/154401, 
227542 seara. (Garant Consulting)
• zona Ceangăi construcție 2004, parter 
+mansardă 4 camere, bucătărie, baie cu jacuzzi, 
terasă 60 mp, centrală trmică garaj pentru 3 
mașini, ST 600 mp, preț 118800 euro, negociabil. 
Tel. 0788/497615, (Ag. imobiliară Nr. 1)
• zona Creangă renovată complet 3 camere, 
bucătărie,-bate, centrală termică garai pentru 2 
mașini,- ST 400 mp, preț 88.000 euro. Tel. > 
0788/49761 Ag. imobiliara Nr.l) .
• zona pare; 3 camere, bucătărie, baie, apă gaz, 
canalizare, teren drept 1100 mp, preț negociabil. 
Tel. 0780^497615. (Ag. imobiliară Nr. 1)
• zona pore, 4 camere, bucătărie, baie, gresie, 
faianță parchet centrală termică, preț 70.000 
euro, negociabil. Tel. 0788/497615. (ig. imobiliară 

Nr.l)
• zonă centrală 4 cam, amenajată parchet, 
gresie, faianță termopan, 2 băi, beci, conto- 
rizată garaj, curte, grădină 700 mp, ocupabilă 
imediat preț 110800 euro neg. tel. 0745/640725. 
(Mimason)

iraNr. 1) ■

în data de 23 aprilie, 
ora 16.00, la Căminul 
Cultural din comuna 
Turdaș, va avea loc 

alegerea CIURDARULUI 
pentru anul 2005. Cei 
interesați sunt rugați 

să participe.

• str. M, Eminescu, 2 camere, hol, bate, grădină 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretabll firmă 
preț 15 mid lei, tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona MAW, living cu șemineu, 3 camere, 
garaj, st 1600 mp. Preț 2 mid. lei. Tel.0254-234401, 
0727756116. (Rubin’s Home)
• str. Aural Vlaicu, 3 camere, bucătărie, baie, st 
1000 mp. Preț 1,5 mid. lei. Tel. 0254-234401, 
0727756116. (Rubin’s Home)
• zona Miriști, 3 camere, living, bucătărie, bale, 
CT, st 600 mp. Preț 78000 euro. TeL 0254-234401, 
0740232043. (Rubin's Home)
• zona Horii, 2 corpuri, 6 camere, 2 băl, 2 
bucătării, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz, 
anexe din cărămidă garaj, s 1150 mp, fs 18 m. 
Preț 3,1 mid. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Ruoln’s Home)
• zona Pietroasa, construcție nouă 2004, P+M, 4 
camere, 2 băi, st 600 mp, sc 400 mp, Preț 118000 
euro, negociabil. Tel. 0254-234401. (Rubin’s 
Home)

Cumpăr case vile (14)
• urgent! cu grădină în Deva sau Simeria, plata 
imediat TeL 0721/055313. (Prima-lnvest)

Vând case la tară (17)
• zona Ruși, 4 camere oecomw,u< 
dependințe, fântână 2500 mp teren, 350.000.000 
lei, negociabil. TeL 710129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Ruși, 3 camere pardosite, anexe, grădină 
5 ari, fântână curent 550 mii. lei, negociabil. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Pestls camere, 1500 mp, 2 bucătării, gaz, 

rent fântână 13 mid. lei. Tel. 710129,
SMOr’lA'Jjn. (stil imobiliare H u,’.Moara)
• la 14 km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0723/393.295. (Temporis)
• 2 camera, bucătărie, baie, garaj, piscină în 
construcție, ST 3600 mp, SC 186 mp, construcție 
de cărămidă podele, la apă pod de beton, zona 
Govăjdie, 10.000 euro casa + 10 euro/mp. Tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• urgent, 2 camere, bucătărie de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poartă 
canalizare, zona Tâmpa, preț 850 mii., tel. 
0742/290024 (Prima-lnvest)
• zona Bârcea, cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată preț 1200 
mii. lei, tel. 0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• Șoknuț, construcție 2004 din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație ptîncă2 camere,grădină ST=1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei, tel. 0720/437889,0720/348.089. 
(Green Contact)
• La 5 km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, amenajate, cu parchet, 
gresie, terțnopane, CT; al doilea corp: bucătărie, 
pivniță curte betonată anexe, grădină ST=1700 
mp, gaz la poartă. Preț 13 mid. lei, tel 
0720/437889,0720/348.089. (Green Contact)
• casă In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• caaă to construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp, 
Topita, 30800 euro, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Crirti», 2 camera bucătărie, baie neterminată 
anexă un mSard,'negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)

e
EPOTRUST

SERVICII 
PROFESIONALE 
DE CURĂȚENIE

DEVA 
str. M. Eminescu, 

nr. 1.
Tel. 0744/698799.

Vând teren (21)
• extravilan scot din circuitul agricol, st 8.000 
mp, front stradal 41,5 m, teren ce poate fi extins 
în funcție de cerere, Str. Aeroportului. Preț 7 
euro/mp. Tel. 230221,0740/914688 0720/370753. 
(Casa Betanla)
• teren Ctodș, 80 m deschidere la apă 80 m 
deschidere la drum, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Tel. 718706,0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• teren zone Rotarilor- Intravilan, 1000 mp, preț 
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 3,5 ei-"/n 
Telefoane 718706,0745/354579, (Omega Hune
doara)
• kitoNlan,zonaSântuhalm, la DN7,14.770 mp, 
fs. 200 m. Preț 20 euro/mp. Tel 219470. (Multi
prima)
• Intravian, la DN 7, în Mintia, ST 2000 mp, FS 16 
m, preț 6 euro/mp fix. TeL 0788/497615. (Ag. 
imobiliară Nr.l)
• la DN 7, vizavi de Biserica Baptistă lângă 
spălătoria auto, 1000 mp, FS 14 m, preț 100 
euro/mp. Tel. 0745/411449. (Ag. Imobiliară Nr. 1)
• pe Mungkea Vulcan, cu suprafețe între 70- 
1000 mp, toate faciIItătlie, preț 26 euro/mp. Tel, 
0788/497615. (Afl. Imobillwă Nr. 1)
• percele de teren Intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1000 mp, 
front str. 24 m, preț 20 euro/negoclabll. Tel. 
0745411449 (Ag. imobiliarNr. 1)
• Deva, Intravilan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț 16 euro/mp, 
tel. 0720/437889,0720/348.089. (Green Contact)
• ShMfia, DN7, intravilan, ST=1900 mp, FS=16 m, 
apă curent, gaz pe teren. Preț 16 euro/mp, tele
foane 0720/437889, 0720/348.089.' (Green 
Contact)
• zona Simeria, DN 66, intravilan, $T=3000 mp, 
FS=120 m, apă curent, gaz. Preț 6 euro/mp, tel.: 
0720/437889,0720/348:089. (Green Contact) ' ,
• spre Cozla, intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS=12m curent electric, îngrădit Preț 260 
milioane lei. Tel. 0720/437:889, 0720/348.089. 
(Green Contact)
• spre Ahnașu Sec, Intravilan, ST=2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibilități apă și gaz. 
Preț 7 euro/mp, tel. 0720/437.889,0720/348.089. 
(Green Contact)
• VaM, Intravilan, la asfalt, acces din DN7, 
ST=1800 mp, FS=16 m, curent gaz. Preț 200 
milioane lei; extravilan ST=1800 mp, zona de 
agrement Preț 100 milioane lei, tel. 0720/437889, 
0720/348889. (Green Contact) '
• terenuri Intravilane spre Cârjiți, ST=2000 mp, 
FS=10 m și ST=800 mp, FS=15 m. Preț 3,5 
euro/mp, telefoane 0720/437.889,0720/348.089. 
(Green Contact)
• Prelungirea Vulcan, intravilan, la Intersecție, 
ST=800 mp, posibilități apă curent 7 euro/mp, 
telefoane 0720/437889, 0720/348.089. (Green 
Contact)
• spre Cozii, intravilan, ST=4000 mp, FS=200 m, 
parcelabil. Preț 6 euro/mp, tel. 0720/437889, 
0720/348.089. (Green Contact)
• briravfian, ta Leșnic, fs 12 m, st 510 mp, ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
231108. (Temporis).
• tatarifaiț in Zăvoi, fȘ 30 m, st 2000 mp, toate 
utilitățile, se poate și parcela, preț 25 euro/mp. 
Tetefoane0726/826.624,0720/354.453. (Temporis).
• kilratlaă Intre Sântuhalm și Macon, st 4197
mp,-fs3z mp. +reț3ueuwrr - umui
(Rubin’s Home)
• terenuri zona Bejan, ideale pt construcție 
cabane sau case sal elvețian. Preț 3 euro/mp, 
negociabil. Tel.0254-234401.
Home)
• teren ultiacential, pt sediu firmă Preț 30000 
euro. Tel 0254-234401, 0727740221. (Rubin’s 
Home)
• teren In livada Sântuhalm, st 5200 mp, fs 11 m. 
Preț 10 euro/mp. TeL WS-234401,0727740221. 
(Rubin’s Home)

• teren Intravilan, zona Zăvoi, 3 parcele în 
suprafață de 4400 mp, 4800 mp și 6800 mp, fs 25 
m. Preț 15 euro/mp. Tel.0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• tiran Intravilan, DN 7, st 4760 mp. fs 21 m, 
toate facilitățile. Preț 15 euro/mp. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

P v . SC BRÂU UNION SA ROMÂNIA,
BRAUUJUJf A PUNCT DE LUCRU HAlEU.cu^u!

în localitatea Hațeg. Str. Progresului, nr. 59, 
jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării 

pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Fabrică de bere” 
situat în localitatea Hațeg, Str. Progresului, nr. 59.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, zilnic, între orele 9-17.

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data anunțului.

• Hravfian,peDN7.stl7800 mp. fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Pnma«lnve5t)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, Intravilan, la șosea, In Deva sau îm
prejurimi, plata Imediat. Tel. 215.212. (Prima- 
lnvest)
• cumpăr imn în Slcărâmb pentru agrement 
Ofer plata pe loc. TeL 0745/253662, 211587.
-vrlka)

Vând spatii < omerciaîe (25)

• hwM oi destinația aepozlt, teren aferent, 480 
mp, gaz, agă canalizare, trifazic, FS'25 razona 
Vulcan, Preț35.000 euro, negociabil. 0746/163445 
(Mimason)
• hală producte, în Deva, 220 mp, cu platformă 
betonată ■ fio mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95800 euro, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

Chirii imobili
• caut apvtaMnt 2 camere decomandate, 

obllai dotat Ofer 200 euro, avans 2 luni, TeL
227473,0745/3671 (Garant Consulting)
• tochkta RMte comerclai, suprafață 110 mp, 
bun penteu depozit, preț 300 țuraflună. Tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• «ut urgent apartament sau garsonieră Tel. 
0741/154401,227542 (Garant Consulting)
• se soldtă urgent garsonieră sau apartament 
mobilate, pe termen lung, zonă centrală (Gojdu, 
plată), se oferă între 100 euro și 140 euro/lună 
cu plata anticipat tel. 0788/165702, 232809. 
(Fiesta Nora)
• se comă urgent garsonieră sau apartament 
mobilat și utilat pe termen lung. Se oferă plata 
anticipat șl garanție, rugăm seriozitate. Tel. 
0724/254051,232808. (Fiesta Nora)
• caut pe termen lung garsonieră mobilată în 
Deva. Plata în avans. Tel.0721/055313. (Prima- 
lnvest)

• ofer ptincmnere casa moDHataocciaentai, în 
Deva, 3 cam., bucătărie, bale, totul nou, preț 350 
euro cu taxe Incluse, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• ofer pentni închiriat, în Deva, hală pentru 
depozit sau producție, ST 1500 mp, preț 2 
euro/mp. Telefoane 0788/497615, (Ag. Imobiliară 
Nr.l)
• ofer spre închiriere garsonieră, complet 
mobilată centrală termica, frigider, aragaz, TV 
color, telefon, zona Eminescu, preț 100 euro, 
negociabil. Tel. 0745/411448. (Ag. Imobiliară Nr. 
1)
• 30 mp, b-dul Corvin, amenajări, preț 200 
euro/lună 71U29,0740/146.780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, în Deva, zonă bună 
(ne)mobilat Ofer 80-100 euro. Tel. 0745/253662 
211587. (Evrika)
• Spațiu comerdaă situat pe bulevardul Dacia, 
190 mp, amenajat, centrală preț 5 euro/mp. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Spațiu comercial, 30 mp, centrală termopan, 
200 euro. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

Schimburi imobile (30)'61

• KMnbapariamMt2camere,etl,zonaZam- 
firescu, semidecomandate, centrală termică, 
modificări interioare, termopan, ușă metalică cu 
panel, balcon închis, lavabil, cu apartament 3-4 
Camere, etai intermediar, zona Progresului, bloc 
de cărămidă Ofer diferență de Mii. lei. Tel

■45'25:1562 'Evrika'
• schimb ap. 3 camere, etaj 1, Al. Crișului, su- 
peramenajat, cu similar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferență Preț negociabil. TeL 0745/253662, 
211587 ■ ..«a’

• SC-4200 mp, s i -8400 mp, dotat cu utilaje, preț
35.000 euro. Tel. 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

EViDENTIAZA-TE!r

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

„VARIANTE
CHENAR + BOLDSIMPLU

Anunț GRATUIT

î
electrica5.A.

SUCURSALA DEVA
INFORMEAZĂ:

în data de 20 aprilie 2005 vor avea Im lucrări pentru 
înlocuirea izolației pe linia de medie tensiune 20 kV Ilia și 
derivațiile aferente acesteia.

Lucrurile vor avea ca Effect a furnizării
energiei electrice în rețelele S.D.F.E.E. Deva a Elecfrica Banat, în lo
calitățile BĂC1A, SÂRBI, VALEA LUNGĂ, CERTEJU DE JOS, COAJA, 
VALEA POIENII, V1SCA, CUlEȘt GOTHATEA, UUEȘ, GURASADA, 
BOIU DE JOS, BOIU DE SUS, CARMĂZĂNEȘTI, DĂNULEȘT1.

Electrica S<A asigurâ tofi di&nfiî sâi ca cchipds care efectuează 
lucrarea depun întreg efortul pentru a limita aurata de întrerupere 
in alimentarea cu energie electrica. In funcție de fazele lucrării, 
întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 8.30-18.00.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DATE PStSOfeAUE
num

,.............  .. -..

MMIESA

• chioșcul <ie ziare de lângă 
Comtiin;
• chioșcul de ziare dto stafia 
de autobuz Orizont- Micro 1.5;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

CUVÂO

W;

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 șl 14 la sediul redacției ți se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îți asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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Primele votări, fum negru
• Patron spiritual. Circa. 85% dintre 
polonezi doresc ca loan Paul al II-lea, dece
dat la 2 aprilie, să devină, după canonizare, 
sfântul patron spirituaf al Poloniei.

■ Pelerini și ziariști stau 
cu privirile ațintite spre 
hornul Capelei Sixtine de 
la Vatican

Vatican (MF) - O coloană de 
ftim negru a ieșit, atât luni sea
ra cât și marți la prânz, din 
șemineul Capelei Sixtine, de 
la Vatican, anunțând eșecul 
primelor voturi ale Con
clavului desemnat să aleagă 
următorul Papă.

Ușa Capelei Sixtine a fost 
închisă, luni după-amiază, 
marcând debutul Conclavului 
care va alege următorul Papă. 
Cei 115 cardinali electori au 
depus jurământul, înainte de 
începerea Conclavului pentru 
alegerea noului Papă. Viitorul 
Papă trebuie să întrunească 
cel puțin 77 de sufragii, adică, 
majoritatea de două treimi 
din voturile cardinalilor. Pen
tru a evita incertitudinile

Deocamdată e negru. (Foto: epa)

care au existat în trecut în 
privința culorii fumului, Vati
canul intenționează să recur
gă la fumigene pentru ca fu
mul să aibă o culoare eviden
tă și a anunțat că emanația de 
fum alb va fi, pentru prima 
oară, însoțită de bătaia clo
potelor bazilicii Sfântul Petru.

Acest nou sistem comportă 
totuși un neajuns. Clopotele 
bazilicii Sfântul Petru bat la 
fiecare jumătate de oră și 
anunță fiecare oră, dând emo
ții mulțimii și ziariștilor pre- 
zenți.

Vanzari-record în Polonia
Varșovia (MF) - Ultima carte a Papei 

loan Paul al II-lea, „Memorie și identitate”, 
s-a vândut în 800.000 de exemplare în Polo
nia, de la lansarea sa, la 11 martie.

„Tirajul va atinge 1.135.000 de exemplare 
la sfârșitul lunii aprilie”, a precizat Bogna 
Rosinska, de la Editura Znak, care a publi
cat această carte în Polonia.

Este cea de-a cincea carte a lui loan Paul 
al II-lea și ultima publicată înainte de 
moartea sa. Cartea a fost redactată pornind 
de la retranscrierea dialogurilor pe care 
Papa le-a avut în 1993 cu doi prieteni po
lonezi, filozofii Krzysztof Michalski și 
părintele Josef Tischner, care s-a stins din 
viață în 2000.

Drepturile de autor pentru cele cinci 
cărți au fost donate unui fend pentru 
finanțarea operelor de caritateT

Numele mari revin la Cannes
documentarului ‘ ^Uftsrican

Măcinată de
ploi acide

Beijing (MF) - Cea î 
mai mare statuie a lui ș 
Buddha așezat din lume, I 
aflată la Leshan, în sud- 
vestul Chinei, este măci- i 
nată de ploi acide, provo- j 
cate de poluare. ;

Pete negre și cenușii i 
au apărut pe sculptura l 
de piatră cu o înălțime 1 
de 71 de metri, veche de i 
1.200 de ani și care a î 
făcut obiectul unei ope- j 
rațiuni de restaurare ce ș 
a costat 30 milioane de j 
dolari, în 2001. Buddha | 
de la Leshan face parte : 
din patrimoniul mondial ; 
UNESCO. ]

Potrivit unui studiu i 
recent al Academiei de i 
Științe din China, ploile f 
acide provoacă în medie = 
pierderi de 1,4 miliarde j

Jackson (Foto: EPA)

■ Cea de-a 58-a ediție a 
Festivalului de la Cannes 
se va desfășura între 11 
și 22 mai

Cannes (MF) - Regizorii 
Gus Van Sant, David Cronen
berg, Wim Wenders, Lars Von 
Trier și Jim Jarmusch se re
găsesc în selecția oficială a e- 
diției de anul acesta a Festi
valului Internațional de la 
Cannes, a' anunțat ieri direc
torul artistic al manifestării, 
Thierry Fremeaux.

Selecția oficială de anul 
acesta marchează revenirea 
numelor grele la Cannes, 
după ce ediția din 2004 a fost 
mai degrabă eclectică, iar 
acordarea marelui premiu

„Fahrenheit .g feat * 
surpriză.

Gus Van Sânt va participa 
la competițiapficială cu „Last 
days”, David Cronenberg cu 
„A history of violence", Wim 
Wenders cu J@ont come knock- 
in” Lars Von Trier cu „Man
delay” și.JJan Jarmusch cu 
„Broken SowersFcanța este 
prezentă cu trei
filme: „Lemmings” de Do
minik Moll, „Peindre ou faire 
l'amour” al fraților Amaud și 
Jean-Marie Larrieu și 
„Cache” de Michael Haneke.

în total, pentru competiția 
oficială au fost selectate 20 de 
filme. «ionul competiției .ofi
ciale va fi prezidat de Emir 
Kusturica.

Daniela este * 
născută în zodia 
Leu și este pasio
nată de călătorii, 
lectură și model
ling. (Fato: Traian Martu)

Confiscat de soldații italieni513

de dolari pe an .
agriculturii 
în pro 
vin- 
cia Si 
chuan, 
unde 
se află

l-a păcălit | 
pe toți
Santa Maria (MF) - 
Mama băiatului care i 
îl acuză pe Michael 
Jackson de agresiune 
sexuală a afirmat luni ț 
că vedeta a reușit să 
păcălească pe toată 
lumea în legătură cu 
relațiile sale cu mino- i 
rii. Lui Jackson „nu-i 
păsa de copii, era i
interesat doar de 
ceea ce ie făcea co- j
piilor", a spus ea. \
Avocatul apărării a î
amintit că femeia e j
o persoană însetată 
de câștig, care a j
mințit sub jurământ 
pentru a obține i-
despăgubiri. I
Acuzarea a prezentat j 
fotografii cu femeia 
acoperită de vânătă! 
și fiu| ei cu brațul 
bandajat 
îritr-o eșarfă.

■ Transportat de la 
Roma, primul element al 
Obeliscului de la Axum a 
sosit în Etiopia

Axum (MF) - Prima sec
țiune a Obeliscului de la Ax
um, confiscat de soldații ital
ieni în 1937 și expus la Roma, 
a ajuns în Etiopia ieri dimi
neață, la bordul unui avion 
special.

Obeliscul, vechi de 1.700 de 
ani și care este una din como
rile Etiopiei, a făcut obiectul 
unui acord ONU în 1947, pen
tru a fi restituit, dar acest
lucru se petrece abia acum, 
înalt de 24 de metri și cu o 
greutate de 180 de tone, Obe
liscul este considerat rep
rezentativ pentru perfecțiu-
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Operațiunea costă autoritățile italiene șase mllii

trei fragmente egale, primul 
sosind în Etiopia marți. 
Următoarele două urmează să 
ajungă într-o săptămână.
Probleme tehnice

Operațiunea de restituire a 
fost însă marcată de „difi
cultăți tehnice” și amânată în 
mod repetat. Cea mai recentă 
întârziere a avut loc săptă
mâna trecută, când a apărut 
temerea că pista de Ia Axum 
nu va rezista la un avion cu 
o încărcătură de câteva zeci 
de tone. Pista a fost îmbună
tățită și s-a instalat și un ra
dar.

nea arhitecturală a orașului 
antic Axum, unul dintre cele 
patru mari regate ale lumii 
antice. Obeliscul a stat ani de 
zile în fața unei clădiri ONU

de la Roma, în ciuda friptului 
că Italia și-a luat ang.Qamen- 
tul de a-I restitui. în 4, pen
tru a putea fi .t^afețortat, 
experții italieni J-ajL 41 în

Autor „involuntar" al incendiului
■ O femeie a mărturisit 
că a provocat incendiul 
de vineri de la hotelul 
Paris-Opera

Paris (MF) - O femeie

Avionul care transporta 
primul fragment a fost întâm
pinat de o mulțime de miniș
tri, preoți și alte personalități 
etiopiene.

a 
mărturisit că este autorul „in
voluntar” al incendiului de 
vineri, de la hotelul Paris- 
Opera, care s-a soldat cu 23 de 
morți, jumătate dintre vic
time fiind copii, a anunțat 
ieri șeful poliției. Tânăra,
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care a fost reținută luni și granți africani, 'derf capâci- 
plasată în arest preventiv, „a *■"*— —-«—â j-
mărturisit că este la originea 
incendiului”, a anunțat pre
fectul de poliție Pierre Mutz. 
El a adăugat că este vorba 
despre un „incendiu involun
tar”, însă nu a putut da mai 
multe amănunte, ancheta 
fiind în curs de desfășurare.

l^a hotelul Paris-Opera erau 
cazate în condiții precare 79 
de persoane, majoritatea imi

VĂD CĂ V-AȚI ÎMPĂCAT.

tatea maximă era dfe 6l de 
persoane.Treizeci de persoane' 
care au fost rănițe, .dintre 
care 15 copii, erau incă în spi
tal luni. Acesta este cel mai 
grav incendiu petrecut la Pa
ris in ultimii 32 de ani Inci
dentul a scos în evidență 
criza acută de locțiînțe sociale 
și precaritatea c^pțiHor de
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viață ale , ■ t;'
țațe de presa francei

E O MARE PROSTIE SĂ VĂ 
CERTAȚI CINE SĂ-I MĂNÂNCE . 

MÂNCAREA CELUILALT!


