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Negocierile continuă
Deva (T.S.) - Ieri, cu câteva ore înainte de 

expirarea ultimatumului dat de gruparea 
teroristă care-i deține pe cei trei jurnaliști 
și însoțitorul acestora, Guvernul României 
a adresat prin intermediul mass-media, o 
cerere către teroriști, în care s-a cerut pre
lungirea ultimatumului. în plus, este pen
tru prima dată când s-a întrunit Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării. La închiderea 
ediției, nu existau informații despre 
hotărârea luată de către teroriști.

• Program de Paști. în perioada sărbă
torilor pascale programul de lucru al sub
unităților poștale va fi modificat. Astfel, în 
data de 30 aprilie subunitățile poștale vor 
lucra după programul normal de sâmbăta, 
urmând ca până în data de 2 mai toate 
unitățile poștale să fie închise. (T.S.)
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jg M01 030303 Două case din satul Zdrapți (Crișcior) au fost distruse după ce zeci de mii de metri cubi de pământ dintr-un deal s-au prăbușit peste ele.

Vremea se menține în general 
frumoasă, izolat va ploua slab.

dimineața la prânz seara

Mai există încă speranțe pentru viețile lor.

T

Producția de carne în viu în județ

Bovine

Porcine Ovine și caprine
Cuvântul lito« sirsa CCTH

Crișcior (M.S.) - Două case 
din satul Zdrapți au fost dis
truse total de o alunecare de 
teren, după ce un deal aflat în 
spatele acestora a plecat Ia 
vale, antrenând câteva zeci de 
mii de metri cubi de pământ. 
Nu au fost semnalate victime 
omenești, dar 9 persoane au 
rămas fără agoniseala de o 
viață. După prăbușirea dealu
lui, în spatele acestuia a 
rămas un perete de pământ 
cu înălțimea de 20 de metri.

„Lucram în șopru. Dintr-o 
dată gardul din spate a venit 
înspre mine și a lovit 
acoperișul. Totul s-a petrecut 
în mai puțin de un minut. 
Am fugit și am strigat la 
socrii mei să plece urgent”, 
declara Constantin Circo, 
unul dintre sinistrați.

Paguba a fost estimată de 
primarul din Crișcior, Ovidiu 
Furdui, la peste 3 miliarde de 
lei. „Singura soluție este 
strămutarea în altă parte; 

Vom încerca să-i ajutăm prin 
alocarea unor ajutoare de 
urgență, din bugetul local”, a 
spus primarul.

“Cele două familii vor fi 
strămutate. Cantitatea de pă
mânt este enormă. Poate zeci 
de mii de metri cubi. în 
această zonă nu se va mai 
putea realiza o construcție”, 
a declarat colonelul Emil 
Ciorba, de la Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență 
Hunedoara. Sosit la fața locu

lui, președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, Mircea 
Moloț, a afirmat că va pro
pune alocarea de la buget a 
unei sume de 200-300 de mi
lioane lei, pentru fiecare fa
milie sinistrată. De asemenea, 
serviciul de urbanism al insti
tuției va proiecta, gratuit, 
noile locuințe pentru cele 
două familii. Instituția va lua 
legătura cu firme de materi
ale de construcții, în vederea 
sponsorizării sinistraților.

Sfintele sărbători ale 
învierii Mântuitorului să 

vă aducă în inimile și 
familiile dumneavoastră 

sănătate, bucurii și 
împlinirea 

tuturor 
dorințelor. 

Hristos a 
înviat!

Conducerea 
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Primăria Comunei PUI
Învierea Domnului Isus Hristos,

cea mai importantă sărbătoare 
creștină, să vă găsească alături de 
cei dragi, în sănătate, bucurie și 
belșug.

Mântuitorul a spus: „...Eu sunt 
vița și voi mlădițele... fără mine 
nu puteți face nimic”. Să ne 
deschidem, deci,

Primar,
Victor Stoica

PRIMĂRIA vata DE uOS 
CONSTA». LOCAL

Stolele Săroatori de Băști ne oferă 
fericitul prilej de a adresa con
cetățenilor comunei Vața de Jos, 
colaboratorilor, angajaților noștri 
cele mal calde și curate gânduri de 
sănătate, bucurii și împlinirea tutu
ror năzuințelor de mai bine.

Sărbătoarea să ne găsească mai 
buni și cu , 
speranță în 
suflete.

Primar, 
Milu Folescu

321871

Primăria CRIȘCIOR
„Cerurile după cuviință să se 
veselească și pământul să se 
bucure, să prăznuiască toată 

lumea, căci Isus a înviat”. 
SĂRBĂTORI FERICITE 

tuturor locuitorilor 
comunei și consilierilor locali, 

precum și 
familiilor 

lor.
Primar, 

Uie Ovidiu 
Furdui

(22171)

RECLAME
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• Infirmări. Un responsabil sud-coreean a 
declarat ieri că nu există informații potrivit 
cărora Coreea de Nord ar pregăti efectuarea 
unor noi teste nucleare, infirmând zvonurile 
din presa americană.

• Aterizare de urgență. Un avion al Uni
ted Airlines, care se deplasa de la New York 
la San Francisco, a aterizat de urgență la 
Chicago, după ce autoritățile au redirecțio- 
nat aeronava în urma unor informații privind 
existența unei încărcături suspecte la bord.

O nouă 
amânare

Bagdad (MF) - Anun
țarea componenței Gu
vernului irakian, format 
de premierul desemnat 
Ibrahim al-Jaafari, a 
fost amânată pentru azi, 
a anunțat numărul doi 
în ierarhia partidului și- 
it Dawa, Jawad Maliki. 
Anterior, Maliki a decla
rat că marți seară, Jaa
fari a prezentat noul Ca
binet Consiliului prezi
dențial. „El va fi prezen
tat miercuri dimineață ș 
(ieri - n.r.)
Ittt, pentru aproBtaiw* 
afirma el.

Berlusconi 
nu se lasă

Roma (MF) « Premie
rul italian. Silvio Ber
lusconi, a anunțat -ieri 
că nu va accepta să se 
afle în fruntea unei coa
liții de centrutdreapta 
divizate și a amenințat 
că se va retrage de la a- 
legerile legislative pro
gramate pentru Idna *1 
maț 2Q ita
lian a nou
ideea unui partid, unic 
de centru-dreapta, ame- i 
nințându-i pe cei care 
vor rămâne în 
afara acestu
ia că se vor 
prezenta 
singuri la 
ale
geri

Jacques Chirac
(Foto: EPA)

precedente 
mentația p

stituțîeî
PWt (MF) - PTMȘtcfcr 
tete francez, Jacque? 
Chrac. a afirmat \ 
fflarțfci dacă Franța 

Iva respinge Constitu
ita europeană la re

ferendumul dai 29
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OamenU strânși în Piața Universității au cerut autorităților retragerea trupelor din Irak.
• ’ *

f
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■ Sutedeoameni s-au
-luna, fe semnate soli

daritate dtkJumaRțtn 
român răpiți la Bagdad

BucunșL -In Piața Univer
sității, sute de oameni s-au 
adunat în semn de solidarita
te cu jurnaliștii « nani și în- ____ ____ r_____________
soțitorul lor, răpiți la Bagdad partea unei persoane care 
cu o lună în urmă. Ei au ce-- —------ 1 —x- ‘- --- --
rut autorităților retragerea 
trupelor,din Irak.

Manifestanții au strigat nu- 
*mele celor trei jurnaliști ră
piți: 4art„-Jeanne ion, Sorin

*

Mișcoci, Ovidiu Ohanesian, lor și populației să fiică efor- 
dar și al lui Mohamed Munaf, . turi pentru eliberarea lor. 
precum și „Eliberați-i”, „Nu-i ' Apoi, în aceeași zi^Ja ara na pe ostatic^ care ar Șl 
lăsați să moară”.
Solidarizare

Manifestările de solidariza
re au luat amploare după ce, 
marți după-amiază, Prima TV 
a primit pn apel telefonic din

21:00, Ai-Jazeera a transmis 'mat să fie < 
o nouă înregistrare video, .cu1 
cei trei jurnaliști români ră- 
pițî în Irak, care plâng. în în
registrare, cei trei jurnaliști 
au o Itu vestimentație decât 
țn ișșginile prezentate yi-

!

3. '

susținea că vorbește în nume
le grupului care îi deține pe 
cei trei. Apoi, acea persoană 
a pus la telefon o înregistrare 
audio cu vocile celor trei jur
naliști care cereau autorități-

Grupul care fii deține pe 
jurnaliști a meludaî| deii. o 
dată, cu încă 24 de re.’ter- 
menul-limită de patru zile.

După difuzarea înregistră- 
„ rii la. Al-Jazeera, rudele zia-

heri- Ghidul lor, Mohamad riștilor au cerat populației să 
Munaf, a apărut și de această 
dată într-o imagine separată. 
Atât Munaf, cât și camerama- 
nul Sorin Mișcoci sunt îmbră- 
cați în haine portocalii și au 
capetele acoperite. în cazuri

organizeze manifestațif pașni
ce, pentru a determina autori- m 
tățile să stabilească un calen- 9 

dar de retragere a trupelor ro
mânești din Irak și să salveze 
astfel viața ostaticilor.

Retragere verificată
New York (MF) - Națiunile Unite vcr con

firma retragerea trupelor siriene din Liban, 
care a fost anunțată marți, de autoritățile 
de la Damasc, după ce vor primi raportul 
echipei de experți aflâți la fața locului, a 
anunțat Kofi Annan. Echipa de experți a 
ONU trimisă, luni, în Liban „va elabora un 
raport în acest sens In cel mai scurt timp”, 
a afirmat Annan.

.*• ,J i. ■-

■ Condoleezza Rice a 
trimis un mesaj de con- 
doleanțe pentru româ
nul ucis în Afganistan

ffoto: EPA)

—----------,__<ăâlibaf, fos-
. tdJhșef ripoiițieliraniene, va candida la 

vor*»»

București (MF) - Secretarul 
de stat al SUA, Condoleezza 
Rice, a trimis ministrului de 
Externe Mihai Ungureanu un 
mesaj de condoleanțe pentru 
locotenentul Narcis Șonei, 
ucis în Afganistan.

.^Ambasada Statelor Unite 
exprimă condoleanțele Guver
nului american privind dece
sul locotenentului. Narcis Șo
nei, care duminică și-a pier
dut viața în mod tragic, la da
torie, în Afganistan”, se spu
ne într-un comunicat al mis
iunii diplomatice americane.

Ambasada precizează că în
sărcinatul cu afaceri, Thomas 
Delare, a trimis scrisori de so

Parlamentul

JURNALCWÂțflUL
CoMUn «MM de SC Infcxm Med» SRL,
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țului Șonei și a camarazilor 
săi a fost săvârșit de forțe din 
Afganistan care doresc reîn
toarcerea țării sub conduce
rea tiranică a talibanilor”,

Locotenent Narcis Șonei
(Foto: MApN) 

lidaritate părinților locote
nentului Șonei și premierului 
Tăriceanu. în plus, ambasa
da transmite sergenților Han- 
ganu și Dogaru, care au fost 
răniți în același atac, urările 
sale de bine și de însănătoșire 
grabnică.

„Atacul asupra locotenen-

afirmă comunicatul.
Armata română din Afga

nistan își face în mod eroic 
datoria, în condiții extrem de 
grele, pentru ca poporul af
gan să aibă dreptul să își 
aleagă singur propriul Gu
vern și să se asigure că țara 
nu va mai deveni niciodată 
teren de antrenament pentru 
terorismul internațional, se 
apreciază în document.

„Statele Unite își exprimă 
recunoștința față de un aliat 
atât de curajos și de încredere 
ca România în războiul 
împotriva terorii și în efor
tul de a .construi democrația 
în Afganistan și Irak”, se mâi 
apreciază în comunicat.

București (MF) - Senatul și 
Camera Deputaților au adop
tat ieri, în ședință comună, cu 
unanimitate de voturi, o de- 
clararație prin care salută 
„momentul istoric” al semnă
rii Tratatului de aderare a 
României la Uniunea Euro
peană.

în această declarație, Par
lamentul exprimă „întreaga 
sa recunoștință”, poporului 
român care, prin eforturile și
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semnarea Tratatului
sacrificiile sale, a făcut posi
bil acest eveniment, relevân- 
du-se totodată sprijinul acor
dai de partidele politice, soci
etatea civilă, mass-media, pre
cum și contribuția parteneri
lor europeni în pregătirea și 
implementarea programului 
de măsuri necesare integrării.

Arătând că Parlamentul Ro
mâniei este conștient de răs
punderile ce-i revin pentru fi
nalizarea procesului de adera-

re a României la Europa uni
tă, senatorii și deputății se de
clară hotărâți să-și îndeplin
ească datoriile constituționale 
pentru parcurgerea ultimelor 
etape ale aderării, fiind con
siderate obiective prioritare 
continuarea procesului de ar
monizare a legislației naționa
le cu acquis-ul comunitar, 
precum și monitorizarea înde
plinirii angajamentelor asu
mate.

Cameraman 
arestat

Bagdad (MF) - Came 
ramanul irakian Hassan 
Walid Abdul Wahab a 
fost arestat la 20 aprilie 
la Bagdad, fiind acuzat, 
potrivit unor apropiați, 
de legături cu răpitorii 
jurnaliștilor români și 

. ai ghidului lor, se arată 
într-un comunicat publi
cat pe site-ul organiza
ției RSF.

Informația este publi
cată de RSF într-un ma
terial prin care se solici
tă autorităților irakiene 
să aibă mai mult discer
nământ, după ce cinci 
jurnaliști au fost ares
tați în această țară în ul
timele două săptămâni.

Potrivit site-ului RSF, 
Hassan Walid Abdul 
Wahab (23 âni) colabo
rează în mod regulat cu 
televiziunea germană 
Zweites Deutsches Fem- 
sehen (ZDF). El a fost ri
dicat de acasă, la 20 a- 
prilie, împreună cu tatăl 
și doi frați ai săi, care 
nu lucrează în presă. Un 
apropiat al familiei a 
declarat că poliția a pre
textat că există o legătu
ră între cameraman și 
răpitorii jin®altștilar ro
mâni și ai ghiduliai iar.
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• Locomotivă avariată, ieri noapte, o 
locomotivă care tracta trenul de călători 
între stațiile CFR Mintia și Deva a lovit cu 
plugul un pom ajuns pe calea ferată în urma 
unei alunecări de teren. Timp de mai multe 
ore, linia de circulație pe calea ferată, dubla 
II a fost închisă. (V.N.)

o Poșircă de Paști. Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorilor a desfășu
rat, în cursul lunii aprilie, cea mai amplă ac
țiune pFîvind calitatea și modul de comer
cializare a vinurilor. în urma analizelor de 
laborator a reieșit faptul că 42% din probele 
analizate au prezentat neconformități față 
■de actele normative în vigoare. (T.S.)

Ieri polițiștii 
municipiului Deva 
au împărțit 
pachete cu produse 
alimentare unul 
număr de 15 
familii nevoiașe 
din cartierul Micro 
15. Valoarea aces
tora a fost de 
aproximativ 30 
milioane de lei, 
banii fiind strânși 
chiar de către 
polițiști.

(Foto: Tratau Mânu)
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' «idFagâfeâ^Iști^torilor cpncuEukii săpttaânal .Premii
"Țepari" de miliarde de lei

(Foto: Traun Mânu)

IlibireSpentru frumos a omului și-a spus 
cuvântul. Multe ouă sunt nu doar vopsite, 
ci și decorate cu diferite modele geometrice 
sau cu mărgele.

te

■ Trei reprezentanți 
legali ai unei baze de 
aprovizionare cercetați 
pentru evaziune fiscală.

MlHAELA TăMAȘ__________________
mJhaelțtam**flrrfonmwe<Ua,roi

Deva - în urmă cu aproxi
mativ șase ani, în perioada 
ianuarie-iunie a anului 1999, 
trei reprezentanți legali ai 
unei firme de aprovizionare 
au achiziționat de la o soci
etate comercială din Zlatna

„Este necesară verificarea"

Trenuri anulate
Deva (T.S.) - în perioda Sărbătorilor de 

Paște SNCFR a decis să anuleze o serie de 
trenuri intercity, rapide și accelerate.

Astfel, trenurile care trec prin Deva și 
care sunt anulate sunt» trenurile intercity 
525 și 526 București - Arad și retur, în 1 
mai. în aceiași zi mai.sunt anulate și tre
nurile rapide 811 și 817 pe ruta Sibiu - Ti
mișoara și retur. în data de 30.04-01.05 tre
nul accelerat 1943/1942, pe relația Timișoara 
Nord-Sighetu Marmației se anulează. De 
asemenea, in aceeași perioadă, o parte din
tre trenurile personale care circulă pe raza 
județului vor avea unele anulări în circu
lație.

■ Reprezentanții Su
cursalei Electrica din 
Deva se așteptau la 
verificări.

Tweriu Stuoia________________
tlberiu.stnria9infonnmedi4.ro

Deva - După apariția în 
C.L. a articolului privind in
tenția PNA de a efectua con
troale la Sucursala Electrica 
Deva, Florin Mârza, directo
rul sucursalei, a ținut să facă 
o serie de precizări. Potrivit 
acestuia, „evenimentele ce au 
avut loc la Filiala Electrica 
Banat nu au nici o legătură 
cu activitatea desfășurată la 
Sucursala Deva. Verificările 
efectuate la FDFEE Timișoara 
au vizat activitatea Sucur

Leul greu vine
■ BNR, filiala Arad, a 
prezentat la Deva, 
noile monede și banc
note.

Loredana Leah
ioredana.leahtfilnf onnfnedia.ro

Deva - Denominarea mone
dei naționale marchează în
cheierea unui ciclu inflațio
nist și începerea unei perioa
de de stabilitate. începând cu 
1 iulie, 949 de bancomate vor 
fi alimentate cu lei noi.

Reprezentariții BNR, filiala 
Arad, au precizat că „nu e- 
xistă riscul ca denominarea 
monedei naționale să ducă la 
creșterea prețurilor și a in
flației.

Mai mult, prin apariția 
monedelor de 1 ban, 5, 10 și

SC GAZ SA HAȚEG
Marea sărbătoare a învierii 

Domnului lisus Hristos ne oferă 
bucuria de a adresa angajaților 

no;tri, colaboratorilor, 
partenerilor de afaceri, benefi
ciarilor noștri cele mai sincere 

urări de sănătate și prosperitate 
în viață.

Sărbători fericitei 
HRISTOS A ÎNVIATI 

un subprodus metalurgic în 
valoare totală de peste două 
miliarde de lei. Nu au folosit 
acest produs ci l-au facturat 
către o societate de exploata
re minieră.

în urma unor verificări e- 
fectuate de lucrători ai Servi
ciului de Investigare a Frau
delor s-a constatat că acest 
produs nu apare înregistrat 
în evidențele contabile. Cei 
trei s-au mai aprovizionat cu 
suporți în valoare de 38,39 
milioane de lei, care ulterior 
au fost facturați către o soci

salei de Servicii și întreține
re, cea care se ocupă de achi
ziția de materiale pentru în
treaga Filială Banat. Având 
în vedere desfășurarea recen
telor evenimente din cadrul 
FDFEE Banat, este necesar să 
se deruleze o verificare amă
nunțită a activității tuturor 
sucursalelor componente”, a 
declarat directorul SDFEE 
Deva.
“Nu suntem implicați”

Acesta a mai adăugat că „îi 
asigurăm însă pe toți clienții 
noștri că SDFEE Deva nu este 
implicată în evenimentele ce 
au avut loc la nivelul Filialei 
Timișoara și că ne vom" des
fășura activitatea în aceleași 
condiții de transparență și 
competență, încercând să ne.

și la Deva
50 de bani, prețul nu va mai 
fi rotunjit în dezavantajul 
cumpărătorului”.
Elemente de siguranță

Există două categorii de 
elemente de siguranță: una 
care se adresează casierilor și 
alta cunoscută doar de perso
nalul autorizat al BNR. Cu cât 
valoarea bancnotei este mai 
mare crește și numărul ele
mentelor de siguranță. Noile 
bancnote au multiple elemen
te de siguranță, precum fili
gran, fereastră transparentă 
și elemente de suprapunere 
față/verso, cerneală care își 
schimbă culoarea în funcție 
de iluminare, imagine latentă 
(la bancnotele de 100 și 500 
lei), bandă aurie, microperfo- 
rații, elemente aurii supraim- 
primate. 

etate de exploatări miniere, 
ca „suporți palier RABA” și 
„suporți capac bielă”.
Șase facturi...3,7 miliarde

în lunile ianuarie-noiem- 
brie ‘99, cei trei au emis ace
leiași societăți de exploatări 
miniere 6 avize de însoțire a 
mărfurilor și 6 facturi fiscale 
pentru livrarea, produselor 
metalurgice, în valoare de 
3,74 miliarde de lei, din care 
676 de mii lei reprezenta 
TV -ul. Din cele 6 facturi 
emise, Direcția Generală a 

ridicăm la nivelul exigențelor 
acestora”, a susținut Florin 
Mârza, directorul Sucursalei 
Electrica Deva.

Sediul Sucursalei Electrica Deva.

Un pensionar, victimă a 
sectanților din Simeria
■ Un bărbat din 
Simeria dorește să 
plece în Irak, la 
schimb cu ziariștii.

Simeria (M.S.) - Un pen
sionar din Simeria dorește 
să plece în Irak pentru a 
lua locul ziariștilor răpiți 
de teroriști. Bărbatul, care 
dorește să-și păstreze ano
nimatul din motive care țin 
de prestigiul său, spune că 
a decis să recurgă la acest 
gest după ce soția și copiii 
l-au părăsit din cauza unei 
secte religioase, ce a fost 
interzisă în țară până în

Primăria Comunei 
Vălișoara

Ziua învierii să vă 

lumineze, iar Paștile 
Mântuitorului să aducă 

tuturor locuitorilor, 
consilierilor și colabo

ratorilor multă 
sănătate și bucurii, 
fericire și pace în 

suflete.
HRISTOS A ÎNVIAT! 

Finanțelor Publice Hunedoa
ra a constatat că baza de a- 
provizionare nu a înregistrat 
în evidența contabilă 4 fac
turi fiscale în valoare de 2,025 
miliarde de lei.
Cercetați

Unul dintre cei trei este 
cercetat pentru evaziune fis
cală și fals intelectual, pentru 
că nu a înregistrat în evi
dența contabilă 4 facturi fis
cale. Ceilalți doi sunt cerce
tați pentru fals în înscrisuri 
sub semnătură privată.

Donații
Hațeg (V.R.) - Centrul 

social și Crucea Roșie 
Hațeg au donat 70 de 
cutii cu îmbrăcăminte și 
jucării, primite în cadrul 
parteneriatului cu filiala 
din Bad-Sachingen (Ger
mania), unor persoane 
defavorizate. La inițiati
va primarului Nicolae 
Timiș, Primăria și Con
siliul local au alocat 50 
de milioane lei pentru 
alimente și pentru dul
ciuri ce vor fi oferite co
piilor de la Cantina so
cială, Centrul de zi și 
Grădinița „Hai la școa
lă”. Acțiunile sociale vi
zează persoane cu hand
icap, familii numeroase, 
orfani și bătrâni singuri.

1990. Ulterior, secta și-a 
sporit numărul de adepți, 
prin acțiuni din care nu au 
lipsit ajutoarele și publici
tatea mascată.
Motive familiale

Din luna octombrie băr
batul locuiește singur, iar 
în urmă cu câteva zile a 
primit acasă sentința de di
vorț. „Am fost părăsit de 
soție și de copii pentru că 
nu am vrut să mă pocăiesc. 
Ce rost are să mai stau aici 
și să ajung la mila altuia? 
Mai bine în Irak, în locul 
ziariștilor răpiți”, spunea 
bărbatul.

tlberiu.stnria9infonnmedi4.ro
onnfnedia.ro
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Ziua Mondială a Siguranței și

Calendar religios
28 aprilie - Simții Apostoli lasou și Sosi

patru (Denia celor 12 Evanghelii); Sfinții 
Mucenici Maxim, Dada și Cvintilian

Deva (S.B.) - Sf. Ap. Iason era tarsinian. 
El i venit cel dintâi, din Tars, către dreap
ta credință. Iar Sf. Sosipatru era apostol din

Ahaia. Amândoi, după 
primirea sfintei credin
țe în Hristos, au fost u- 
cenici ai Sf. Ap. Pavel, 
care, în epistola către 
Romani, îi numește ru
denii ale sale. Deci Ia
son a fost ales episcop al 
cetății sale Tarsul, iar 
Sosipatru a luat ©câr
muirea Bisericii Iconiei 
și au păscut bine Bis

ericile lor și le-au înmulțit. Apoi s-au dus
în părțile Apusului și mergând în insula 
Cherchirei, au zidit o biserică preafrumoasă 
în numele Sf. întâiului Muc. Ștefan, unde, 
slujind lui Dumnezeu, pe mulți i-au atras la 
credința în Hristos. Fiind ponegriți în fața 
stăpânitorului insulei, au fost închiși într-
o temniță alături de șapte tâlhari, pe care
sfinții apostoli i-au adus la sfânta credință.
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tnerg» etccmca.
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice
10.00-12^00 Deva, străzile Vulcan, T. Maiorescu,

E. Văcărescu, 1 Nțri. Ortuz ~
08.30-15.00 Deva, Dada, bl. 25

Sântuhalm (spre Canton)

____  ._________ Stația de Asfalt Mintia___________________  

Gaz

Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Apfc
Nu sunt proțyamate «ttreruperi to furnizarea apei to Deva.

Soluția integramei din 
numărul precedent: S 
-A-N-T-MENES
TREL - RAZA - ERA - 
VENI - CANT - NI - 
TOL - I - LA - SO
LEMN - DOINA - EA 
- CERC - CON - U - 
BUF - HUO - BP - 
IAD - ED - US - 
DUETE - APOLO - 
ANI - OZONA - ARIE

kOOCanaMdeșlH

ACASĂ
740 Juna TVR Sport 

Meteo
745 Agenția 2 Ară im sfert 
920 Cnd minute de

adtiiS. Realizator Cor-

1240 Vieți pe 
(reluare) 

1340 

1330

i 

î
i

i
î 

»

i
i
$

1530 Emisiune to

El Oh

1*00

1630
Q (dramă, coproducție, 

parte 
sțiuto

740 Știrile ProTV. Ce se
tanârnpfe doctore 7 

9:10 Or iu care aduce cartau 
9:151Mb ți neHștit 
H (reluare) 

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 ZMbete

SMropastflă 
12:15 Parte de «te 
1340 Știrife ProTv 
1345 De râsul lumii 
1*15 Acddent

q to mH (dramă, SUA 
2003). Cu: Mimi 
Rogers, Ted Shack
elford, Bruce Allpress, 
Paul Gittins 

1640 TMr ți nefiniștit,
S episodul 2405. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tgnt 
M«oay i nomas kou 

1740 Știrife ProTV.

1040 In jpn pasai (reluare) 

‘ 1140 Concurs Interactiv
1240 Hercule

’ 1340 Observetor cu Simona 

Ghanhe

1940 Jurnal TVR Sport Meteo

(western, 
1979). 

James Caan, Jane 
Jason Robards, 
Farnsworth. 

Alan IPakuia.
to Premiul

lOscer, pentru cel mai 
bun actorte toisecun* 
der-Nchted 
Farnsworth. Statul Mon
tana, diq>* cel de-al 
dtatea ritaboi mondial. 
lW.Ewtng, proprietarui 

unor totinse sr*rafe|e 
de teren, vrea ți 

pământul vudmi safe, 
Qte Comets, pe ceeese 
găsesc bogate resurse 
de petrol 

223»GflașiMtate<DMMnkM 

2940 Jtaml TVR Sport Meteo
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1745 Tea Emisiune de 
divertisment

Meteo. Cu: 
Esca

2&Î5 Berthoven (comedie, 
13 SUA 1992). Cu: 

Charts Grodia Bonnie 
; -«unț Dean Jones,

' Nicotle Tom, David 
Duchovny. Dintr-un 
magazin cu animale de 
casă, doi hoți fort vic
time pentru sadice 

ite medicale. 
Un cățeluț reușește s* 
evadeze din camionetă 

ți se strecoară nebigat 
to seamă până totr-un 
cartier periferic unde, 
totr-o căsuță, locuiește 
femNa Newton, Geor
ge ți Alice împreună cu 
cei trai cop* ai lor, un 
Urat ți două fete 

22:15 Le Moc

bw-opattil*
(reluare)

-Atrticupesl- 
g im Cu: Edoardo Costa, 

Giorgio Ginex, Edoardo 
Veto, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo 

1745 9595-Te towță 
ce să fad. O 
nouă emisiune 
spectaculoasă a 
debutat la Antenal. 
9595-te învață ce să 
fad este titlul noului 
show care va putea fi 
urmărit în fiecare zi, de 
luni până vineri, de la 
ora 17.45.

1940 Observator cu Alessan
dra Stoicescu ți Ludan 
Mândruță.

"540 Poveștiri adevărate 
(reluare)

530 lubbea mea, păcatul
0 (reluare)

740 Extravaganta Anastasia 
(reluare)

8:15 Te voi învăța să iifoețti
B (reluare) 

9:15 Rifoi (reluare) 
10:15 Mama vitregă (reluare) 
11:15 Totul despre Camla 
12:15 îngerul nopții. Cu:
“ Cesar Evora, Angelica 

Rivera, Joige Salinas, 
Alejandra Banos, Patri
cia Navidad

13:15 Răzbunarea. Cu:
H Gabriela Spanie, Jos* 

Angel Llamas 
1*15 Pisica săbatică 
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur-
0 riel, Malema Solda, 

Agustina Lecouna 
1725 Vremea de acasă 
1730 Povețtiri adevărate 
18:10 Gltanas. Cu: Saul

El Lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cantona 

19:15 Tevoi învăța să Iubești.
SCu: Danna Garda, 

Miguel Varon

X

S
I
X

730TomrryșiOs«
840 Teleshopping 
830 CeZar șl tipar 
945 COOLmea cfistracției 

1040 Tonomatul DP 2 Cu:
Cătălin Măruță. Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi
cații și mesaje în direct 
prin SMS.

1130 Clnd minute de cultură 
1145Paslmi
1240 EwtHflspew 
12:45 TeleVine de la Cluj.

Mahazin informativ
1330 Teleshoping 
1*00 Tommy șl Oscar 
1430 Mkfl savanți 
1540 împreună ta Euopa: 
1640 Triouna Partidelor Par^

1630 Chd minute de culluă 
1645 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo 
1740S*nitiknă,prostulel 
17:55 Euro-dlspecer 
1840 Jurnal Euronews 
18:15 Clnd minute de cultură 
1830 Sănătate naturistă. 
1940 Soția Iul Lorenzo

7:00 Teleshopping
730 Motor
7:55 Sport cu Florentina 
840 Teleshopping 
830 Sunset Beach 
930 Dragoste ți putere
S(SUA 1987) Cu:

Susan Flannery, John 
McCook, Ronn Moss, 
Winsor Hannon Regia: 
Lee Phillip Bell, William

1

wB Oao, Danvinl Emisiune 
Hde divertisment

Observator

O(SF, SUA 1994). Cu: 
Sasha Mitchell, Caitlin 
Oulany lick Cas- 

U javttes, Gregory West 
<n viitor, profesorii sunt 
cyborg-ll. Rugați-vă să 

■fiți doar reținuți I Un 
nou profesor suplinitor 

^Hsosețte la o școală cu o 
fiiraputațle nu tocmai 

buni »i kmdiat tncepa 
bage rta între elevi, 

în aceiași timp, un șir 
de crime misterioase 
încep să iasă la Iveală ți 
comunitatea inti* to 
alert*

140 Concurs Interactiv
240 Gao, Darwinl 

Emisiune de divertis
ment (reluare)

340 Dinozaurii 

MS Hereute (reluare)

Ol Rubi. Cu: Barbara

SMori, Eduardo Santama
ria, na Martin, Jaque- 

fine Bracamontes,
• ^Sebastian Rulll. Josefina 

c. jnt !, Antonio

I
8
S

s 
i 
s-
¥.
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S
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* SftvfiA Hm» J /U OtuMtfud « omJd i (k nqivnoM 
LiESSrttosrerator
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8

î

1

I

Cu: Vlc- 
EVora,

«3» Fotbal: Med din turul 
semifinalelor Cqpel 
USA 

an JumaU Euronews pen- 
IHhu Romfinla 

tâtMotaț legUtorui 
jlțdrami, coproducție, 
W1975). Cu: Burt Lancast- 
i|er, Anthony Quayle, 
f ngrid Thulin, Irene 

tSPapas.
SMIate naturiste 
Dragul de Raymond 
Po-ste MAriete H 

ranța, 1975). 
: Isabelle Adjani, 

Bruce Robinson, Sylvia 
Marriott Regia Francois 

“Truffaut T*n*ra dom
nișoară Lowly vine la 
Halifax to căutarea 
locotenentului Pinson, 
de care este foarte 
îndrăgostită.

J. Beli 
1040 Kensky Show 
1055 dip Art 

1140 Monica 
1240 Levinta prezintă 
1230 Teleshopping 
1255 Bani ta greu 
13SOTeteshopjpina 
1425 Sunset BeaJi 

1520 Focus. Emisiune infor
mativă

1525 Dragoste ți putere 
0(SUA 1987) Cu: Susan 

Flannery, John McCook 
16:15 Hlpnaa
17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți to NATO 
1840 Focus Prezintă: Magda 

Vasiliu
1940 Viața ta extrem

irasnne 
Cevorfetele 
Trăsnlțlto 
NAT.0.

J SMFocuIplus Cu: Cristina 

J Topescu--Rubrica Sport 
< rr liprezentată de Letiția 
» . jJ 
‘ Is 
1 p 
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«prezentată de Letiția 
f nache. FOCUS Plus 

prezintă jumalul-sin- 
gggfteză al zilei 
WB Thirst România 

-2005
I Cele zace porund 
“dramă, SUA 1956).

SW2005
Hf Cele zace porund 

.Oforamă, SUA 1956).
BHOncerctod să împiedice 

"împlinirea unei profeții 
*" tenefaste, faraonul 

>, ordon* uciderea Uituror 
. jî â-------->i„ w|

pe Nil scap* 
viață ți este găsit de 

faraonului.
Rxui 
Bani ta greu 
Clubul 

de noapte

840 Fereastra c vizavi
Ol (dramă. Italia, 2003). 

Cu: Giovanna Mezzo- 
giomo, Massimo Girotti, > 
Filippo Nigro, Raoul 
Bova, Serra Yilmaz. 
Regia: Ferzan Ozpetek 

9:45 Nid im pas înapoi
13 (thriller, Spania, 2001). 

1125 Ozzie (aventuri, Noua
OiZeelandă, 2001). Cu: 

Spencer Breslin, Joan 
Collins, Ralf Moeller 

1340 Familia Rugrat to 
Ovacanță (animație, SUA 

2003), Voci: Bruce 
Willis, Elizabeth Daily 

1425 Paskne (dramă, SUA
13 2002). Cu: Gwyneth 

Paltrow, Aaron Eckhart 
1645 Pericol absolut (acțiune, 

SUA 2002). Cu: Ben 
Affleck, Morgan Free
man

18:10 Fereastra de vizavi
>3 (dramă, Italia, 2003) 

20:00 Nofflial (dramă, SUA 
2003).

22:00 Negul stresat (comedie, 
SUA 2002) 

2335 Familia Roze (comedie,
H Franța, 2003). Cu: Car

ole Bouquet, Yolande 
Moreau

145 Jocuri periculoase 
Gifthriller, SUA 2004)

063007.00 Observator
Deva (r)

11.00-12.00 După canal 
(Em. de divertisment 

1530-1535 Publicitate 
2345-24.00 Observator

TV SPORT

1 
t
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t
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3
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3
3
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t
3
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î Sport 11:30 Box: Targu Jiu 
‘ 1220 Baschet masculin (r)
< 1*00 Știrile TV Sport 1*10
j (âlMOȘtinie TV Sport 
i 1630 Fotbal: Cupa Liberte- 
! dores 1740 Hendoal feminin: 
> Repld - Rulmentul Brraovl 130 
J Știrile TV *■“■* 1<w“' B“'k- 
r masculin: N 
, nlel. Turul d 
i *
j despre evenimentele wortive ia ,
< ȘtirSe TV Sport. 2140fiotbal < 
* Cupa Llbertadores Sporting ’

: Știrile IV Sport 1940 Baschet < 
---------" : Play off Cupa Rom*- <

’ ik», jocul doi 2M5 ’ 
i știrile IV Sport Aflați mal multe ț

. Cupa Llbeitadores Sporting 
; Cristal (Peru) - Boca Juniors

Ba). Echipa brazilian* de 
Boca Juniors șl-a sărbt- 
. torit centenarul 2340 Box

ONE TV DEVA
0830-10.00 Reluarea emisi

unii din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE IV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK
1145 Dreptate pe cont pro

priu (dramă, SUA 
1985)

1330 Numai dragostea 
(dramă, SUA, 1998)

15.15 Crimă fără con
damnare (suspans, 
SUA 2004)

1645 Farmecul zilelor 
obișni te (drama, 
SUA 2005)

1830 Dreptate pe cont pro- 
priu

20.15 Da, dar mai degrabă 
ba (comedie, Canada, 
2004)

22.00 Lege ți ordine
2340 Crimele din Mldsomer ;
0045 Replica: Cutremur la j' 

New York (thriller, * 
SUA 1999)

DISCOVERY
■I Ji anaualnr

1540 Competiția mașinăriilor 
1640 Confruntarea fiarelor 
17.00 Gladiatorii celui de-aI 

doilea război mondial
18,00 Avorturi ta parait 
1830 Cu undița to junglă : 
19.00 Tehnologie externă, 

Tunai pe sub Alpi 
2040 Natura to stare brută, 

Esențe simțurilor
21.00 Moarte ți boli to famil

ia regal*
22.00 Detectivi crimlnaHțti 
23.00 Dosarele FBI
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• Leul se va aprecia? Moneda națională ar 
putea avea în luna mai o tendință aprecia
tivă, euro putând să scadă sub pragul de 
36000 de lei, consideră brokerii Bursei Mo- 
netar-Financiare și de Mărfuri Sibiu. Acest 
lucru va depinde însă de politica valutară a 
Băncii Naționale. (C.P.)

• Migrația forței de muncă. Aproximativ 
10% din populația activă a României 
muncește în străinătate. Din 1990 până 
acum aproape 15% dintre români au avut 
un job în străinătate, potrivit unui studiu al 
Organizației Internaționale de Migrare a 
Forței de Muncă. (C.P.)

Cristian Vladu

Atractivitate pentru 
investiții în România

Deva (C.P.) - Prefectul județului Hune
doara, Cristian Vladu, a declarat că speră 
ca prețul relativ mic al terenurilor din județ 

să atragă atenția oamenilor 
de afaceri străini care 
intenționează să facă in
vestiții în România. „Există 
la această oră suficiente 
suprafețe de teren libere, iar 
prețul este accesibil. Rămâne 
de rezolvat problema infra

structurii și a utilităților pe care trebuie 
să le asigurăm investitorilor”, a precizat 
prefectul Vladu. Aceasta în condițiile în 
care în județele situate la frontiera de vest 
a țării, prețul terenurilor a ajuns la un ni
vel comparabil cu cel din UE.

DOUă corpo
rații japoneze 
Sony și Toshi
ba, care au 
lucrat până
acum separat 
la realizarea 
ultimelor ge
nerații de 
DVD-uri, și-au 
propus ca pe 
viitor să cola
boreze. Noul 
DVD ce va fi 
produs va 
reuni 
realizările 
tehnologice 
cele mai 
avansate ale 
fiecărei com
panii.

(Foto: EPA)

Energie electrica cu... garanții
■ Rău-platnicii trebuie 
să depună garanții 
pentru facturile de 
curent neachitate.

vigoare. Noua regulă sta
bilește că furnizorul de 
energie electrică va trebui să 
fie „asigurat” că își va putea 
recupera contravaloarea fac
turilor de energie electrică de 
la abonații captivi rău-platni- 
ci.
Modalități de garantare 

în categoria consumatorilor 
rău-platnici. sunt incluși

lației. Responsabili din cadru 
Electricaadmit că va fi destu 
de greu să ceară populație 
garanții de genul „scrisoar 
de garanție bancară”, îns 
cred că nu va fi o problem 
constituirea unui depozit î 
favoarea furnizorului: Met< 
dologia stabilește că valoare 
garanției bănești la care esi 
obligat rău-platnicul nu v 
depăși, contravaloarea coi 
sumului de energie electric 
pentru o perioadă de 90 < 
zile. Furnizorul de energ 
execută garanția dacă ab 
natul deconectat deja nu- 
achită factura în termen de 
zile, în cazul unei firme, si 
în 60 de zile, dacă este vorl 
de un abonat casnic.

domeniul Energiei, garanțiile 
pe care Ie poate depune un 
restanțier cu „state vechi” pot 
consta în depozite bancare 
sau scrisori de garanție emise 
de o bancă în favoarea furni
zorului, dar și în titluri de 
stat sau certificate de depo
zit, păstrate la o bancă auto
rizată de BNR. Un alt tip de 
garanție poate fi și polița de 
asigurare pentru acoperirea 
riscului de neplată emisă în 
favoarea furnizorului 
energie electrică.
Garanții populației

Asemenea garanții pot fi 
solicitate de furnizorul de 
electricitate atât consumato
rilor industriali, cât și popu-

dara.pas0lnfoHmne<tia.ro

Cura Păs

copii și necuvân-

Deva - Dacă nu vor să 
rămână fără curent electric, 
restanțierii la plata facturilor 
& energie electrici trebuie să abonații care, pe parcursul 

unui an, au fost somați cu 
deconectarea de cel puțin 
două ori. La riscul de a fi 
(tecoriteetat ajungi după ce nu 
plăte;șț factura la curent elec
tric luni. Conform mă- 
surir adoptate de Autoritatea 
Națională de Reglementare în

Hirnă la dispoziția inuizoru- 
Ihi o garanție Bănească egală 
cu contravaloarea consumu
lui pe trei luni.’ Așa prevede 
metodologia.de stabilire a 
garanțiilor la consumatorii 
captivi de energie electrică 
rău-platnici, intrată recent in

de

Prietenia dintre
tătoare este una dintre cele mai puternice.

(Foto: Trăiau M.nu)

■ Hunedorenii care 
sponsorizează ONG- 
urile beneficiază de 
reduceri fiscale.
Cura Păs
clara, pas^informni edia.ro

■i.

■ Bner»! £

--•-<>> e e-e > 0 , J J .. s
BT »HRn' ......

1 dolar 27.943 lei ■, 1
1 euro 36.103 lei 1
1 liră 53.104 lei I
1 franc 23.393 lei I
1 forint 144 lei J

Deva - Contribuabilii pen
tru care angajatorul are 
obligația efectuării regula
rizării anuale a impozitului 
pe veniturile din salarii, cât 
și contribuabilii care au obli
gația depunerii declarației 
anuale de venit global pot dis

pune asupra destinației unei 
sume reprezentând până la 
1% din impozitul pe venitul 
anual datorat pentru spon
sorizarea unor asociații și 
fundații. Contribuabilii care 
doresc să facă astfel de spon
sorizări vor depune declarația 
de venit global până în 15 
mai, completând în acest sens 
pozițiile corespunzătoare din 
această declarație.
O singură sponsorizare

Organul fiscal competent 
va verifica datele înscrise de 
contribuabil în declarație și

va transmite trezoreriilor 
situația privind sumele ce 
urmează a fi virate către 
entitățile nonprofit potrivit 
opțiunilor contribuabililor. 
Virarea acestor sume către 
entitățile nonprofit se face 
până la data de 31 decembrie 
2005.

„Cheltuielile cu comisi
oanele datorate pentru vira
mentele efectuate prin con
turi deschise la Trezoreria 
Statului vor fi suportate de 
entitățile nonprofit beneficia
re din sumele ce urmează a fi 
virate în contul acestora.

Oferte de job
Deva (C.P.) - Reprezen

tanții Oficiului pentru 
Migrația Forței de 
Muncă se vor deplasa în 
perioada 4-6 mai, în 
municipiul Hunedoara, 
pentru preluarea de 
dosare pentru solicitanții 
de locuri de muncă îr 
străinătate. Preluaree 
dosarelor se va face le 
Colegiul Matei Corvir 
(fostul Liceu Metalurgic 
din Hunedoara, Str. Vie 
toriei, nr. 17, cu începere 
de la ora 8,30.

SC UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE SA cu sediul în județul Hunedoara, localitatea 
Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, în conformitate cu prevederile: OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților 
comerciale, cu modificările șj completările ulterioare. Legea nr; 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării cu modificările și completările ulterioare. Normele metodologice aprobate prin HG nr. 577/2002, cu 
completările Ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării între
prinderilor mjei și mijlocii, anunță vânzarea prin licitație deschisă cu strigare, la sediul societății, pentru fiecare din 
următoarele active:•

Nr.crt Denumire activ/Tipul licitației

Licitație deschisă cu strigare

Preț de pornire 
- lei - 

exclusiv TVA

Data și ora 
desfășurării 
licitației

1 Tâmplărie Pricaz, cu terenul 3.282.414 • 17,05.2005, ora 14
2 Hala Producție Flarișe - Ob. 24, cu terenul 6.118.300 23.05.2005, ora 10
3 Corp pază - Ob. 117, cu terenul 8.024.000 23.05.2005, ora 14
4 Pavilion Ob. 121 cu anexe, cu terenul 1.912.713 24.05.2005, ora 10
5 Hala Prelucrare Mecanică, cu terenul 24.072.000 24.05.2005, oră 14
Licitație deschisă cu strigare pentru întreprinderi mici și mijlocii
6 Hala Producție Ob. 209, cu terenul 2.061.015 16.05.2005, ora 10
7 Hala Producție 0b. 106. cu terenul 2.269.604 17.05.2005, ora 10
Pentru fiecare activ supus vânzării:
Dosarul de prezentare al activului (denumit în continuare Dosarul), la prețul de 10.000.000 lei + TVA, poate 

fi procuțat, zilnic, între orele 8-13, de la sediul societății, telefon 0254/247966, fax 0254/247964. Pentru pa’r- 
t'ciparea la licitație este obligatorie cumpărarea Dosarului, plata taxei de participare la licitație de 10.000.000 lei 
+ TVA și constituirea Garanției de participare, conform cerințelor din Dosar. Plata contravalorii Dosarului, Taxei 
de participare la licitație și constituirea Garanției de participare se face:

- pentru persoanele fizlce/juridice române - cu ordin de plată în contul nr.: R060RZBR0000060001098032 în 
lei deschis la RAIFFEISEN BANK Hunedoara - Orăștie

- pentru persoanele fizlce/juridice străine - în contul: RO 12RZBR0000060001866748EURO deschis la RAIF
FEISEN BANK Hunedoara - Orăștie, la cursul valutar comunicat de Bancă Națională a României la data achitării 
acestora sau la data emiterii scrisorii de garanție bancară/biletului la ordin.

Dosarul și Taxa de participare pot fi achitate și la casieria unității.
Documentele care se vor prezenta pentru eliberarea Dosarului sunt:
- împuternicire din partea ofertantului pentru persoana care ridică Dosarul;
- buletin /carte de Identitate sau "pașaport al persoanei care ridică Dosarul - copie;
- angajament de confidențialitate semnat la sediul societății de către persoana cu mandat.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune, la sediul societății, în plic sigilat, documentele de par

ticipare prevăzute la art. 35 din Normele metodologice aprobate cu HG nr. 577/2002, precizate și completate în 
Secțiunea C a Dosarului, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitației cu stri
gare, ora 14, acest termen fiind termen de decădere.

Alte relații la tel. 0254/247966. (22138)

LaDORNA
Group 

angajează::
DIRECTOR FERME BIO - TRANSILVANIA

Principalele responsabilități:
• Responsabil de activitatea fermelor BIO din sudul Transilvaniei 

(Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov), în scopul construirii șl exploatării 
acestora, conform politicii de dezvoltare a grupului LaDORNA.

• Identificarea eventualilor fermieri din zona Transilvania - Sud 
șl prezentarea proiectului

• Evaluarea potențialului existent șl selectarea viitorilor fermieri 
în baza grilei de evaluare.

•Alcătuirea dosarelor necesare obținerii finanțării de la guvem/UE. 
•Coordonarea și instruirea echipei de medici veterinari, Ingineri 

zootehnist! și alt personal care vor deservi zona de activitate a fer
melor BIO din Transilvania, specializarea acestora.

• înscrierea mkrofermelor în controlul oficial al producțiilor șl 
dirijarea planului de selecție pentru animale.

Cerințe:
•Preferabil absolvent de studii superioare în domeniul medicine! 

veterinare sau zootehniei
•Experiența: în specialitate de minimum 5 ani; pe un post de con

ducere de minimum 3 ani
•Cunoștințe legislație BIO, operare computer
• Abilități organizatorice, ;de comunicare, negociere, capacitate 

de analiză șl sinteză a Informațiilor
•Permis de conducere categoria B; disponibilitate teren
Oferim:
• Pachet satarial atractiv
• Mașină de serviciu; telefon mobil
•Mediu de lucru dinamic
•Posibilitatea dezvoltării unei cariere profesionale în cadrul unor 

proiecte noi, Indtante

Persoanele Interesate, care corespund cerințelor, sunt rugate să 
transmită, până la data de 15.05.2005, un Curriculum Vitae ta fax 
021-2111421 sau la e-mall hrdetadoma.ro. (22137)

MACON SA Deva
angajează

______ inginer constructor
în cadrul Direcției de vânzări, 

compartiment Ofertare

Criterii de eligibilitate: _
* absolvent al Facultății de Construcții Civil 

și Industriale;
* experiență relevantă în ofertare;
* cunoștințe specifice: operare PC, limb 

engleză;

Abilități:
* spirit de inițiativă și de echipă, care să- 

faciliteze integrarea în cadrul unui colectiv pro 
fesionist;

Se oferă:
* salariu atractiv;
* posibilitatea de a munci într-un coloctr 

dinamic;
* șanse de perfecționare profesională și pro 

movare;
* contact direct cu mediul economic
CV-urile însoțite de scrisoare de intenție s* 

; depun la sediul firmei, la adresa Sântunalm 
nr. 1. Deva, jud. Hunedoara, sau prin orna 
la adresa officeQmacon.ro, până la data d 
10.05.2005.

Candidați! selectați vor. fi contactați In Ier 
men de 10 zile, telefonic sau pe e-mail, pen 
tru interviu. (22041

REa

metodologia.de
edia.ro
hrdetadoma.ro
officeQmacon.ro


Joi, 28 aprilie 2005

• Aliment de ritual. Obiceiul de a consu
ma carne de miel datează dinainte de Hris
tos, fiind un aliment de ritual la diferite săn 
bători, mai ales primăvara. Pentru creștini, 
mielul îl simbolizează pe lisus: „Mielul lui 
Dumnezeu care ridică păcatul lumii". în ace
lași timp, el semnifică sacrificiul, dar repre
zintă și victoria vieții asupra morții. (S.p.)

Mielul,
■ După tradiție, famili
ile creștine mănâncă în 
zilele de Paști carne de 
miel.

jertfă adusă de Paștt

• „Paște fericit tuturor!". în perioada 27 
aprilie - 4 mai 2005, la Școala Generală Nr. 
2 din Simeria, elevii claselor I - VIII prezintă 
o expoziție dedicată Sărbătorii Paștetui. 
Lucrările copiilor sunt găzduite de primăria 
orașului și vor să transmită, celor care o 
vizitează, ca Paștele să le aducă în suflete 
lumina învierii. (S.B.)

Sanda Bocaniciu
safidB.bocafliciu0infonnniedla.ro

Deva - Mielul îl simbolizea
ză pe Mântuitorul nostru li
sus Hristos, care S-a jertfit 
pentru păcatele lumii și a mu-

Drob de miel.

Sanda Bocaniciu
sanda.faocanklu01nfannmedla.ro

■ Pasca poate fi 
considerată mâncarea 
cu cea mai mare 
încărcătură simbolică.

Iubirea 
pentru 
frumos a 
omului și- 
a spus 
cuvântul. 
Multe ouă 
sunt nu 
doar vop
site, ci și 
decorate 
cu diferite 
modele 
geome
trice sau 
cu 
mărgele.

rit pe cruce ca un miel nevi
novat. înainte de a fi sacrifi
cat, mielul este stropit cu apă 
sfințită, iar cu ajutorul cuțitu
lui i se face pe cap semnul 
crucii. în alte zone însă, 
înainte de tăiere, mielul este 
sfințit printr-o slujbă reli
gioasă în biserica din sat.
Pregătirea drobului

Ingredientele, adică organe
le de la un miel (ficat, rinichi, 
plămâni, splină), 100 g pesmet 
alb, 150 g brânză de oaie, 10 
legături de ceapă verde, 4 le
gături de mărar, 6 ouă crude 
și 6 ouă fierte, un albuș, un 
prapur, sare, piper, ulei de 
măsline, 50 g unt sau seu pen
tru uns tava sunt tot ce tre
buie să conțină un drob. Gos
podina trebuie să spele bine

organele de miel. Apoi se pun 
la fiert, timp de o jumătate de 
oră, în apă clocotită, cu sare. 
Jumătate din ceapa verde se 
toacă mărtint și se călește in
tr-o tigaie cu ulei de măsline 
încins.

Când sunt fierte se taie în 
bucăți și apoi se trec prin ma
șina de tocat. Dacă este la în
demână, se poate folosi mi
xerul.

Peste carnea tocată se ada
ugă mărarul tocat, 4 ouă cru
de, piper măcinat, după gust, 
și ceapa verde călită. Se ames
tecă totul foarte bine. Restul 
de ceapă verde se amestecă cu 
două ouă crude, cu pesmetul, 
brânză și patru ouă fierte tă
iate cubulețe.

Tava pentru drob se unge 
cu unt sau cu seu de miel. Se

așază în ea prapurul spâft 
Jumătâte din carnea tocată ; 
pune pe fundul tăvii în$fc 
strat uniform. Deasupra 
șază amestecul de ceapă ș® 
de, brânză, ouă și legunl^ 
două ouă fierte, la distanța 
gale.

La sfârșit se adaugă rea» 
de carne tocată, cu grijă s 
rămână cel puțin un degi 
până la marginea tăvii. TTț 
tru un aspect mai deosebi®^ 
poate orna drobul cu iȘlj 
din ceapă sau șunculiță. S 
acoperă cu capetele prapuri 
lui și cu puțin albuș de o1 
bătut.

Tava cu drob se introd^ 
în cuptor, la foc potrivit, fim; 
de aproximativ o jumătate, di 
oră apoi se poate scoate. Si 
servește tăiat felii.

Veche tradiție: pasca și cozonacii

Obiceiul „Joii Mari17
Pui (V.R.) - în noaptea de miercuri spre 

joi din Săptămâna Patimilor, în Țara 
Hațegului, tinerii aprind focuri din crengi, 
paie, anvelope și roți de căruțe, pe ridicS- 
turile din jurul satelor, ne scrie cititorul 
nostru Virgil Butaș. în jurul focurilor po
vestesc, deapănă amintiri, spun minciuni 
(strigături). La miezul nopții are loc „stri
garea peste sat”, iar în zori roțile aprinse 
sunt rostogolite în văi.

Obiceiul „Joii Mari” are rădăcini în spiri
tualitatea daco-romană, apreciază cititorul 
nostru. El s-a transmis din generație în ge
nerație și are mai multe componente: 
spovedania ciobanilor la brad, ironizarea 
unor greșeli săvârșite de unii săteni în post, 
purificarea prin foc. La miezul nopții, graj
durile și animalele sunt păzite cu furci și 
topoare pentru că e momentul în care mo
ronii (strigonii) goi vin și fură laptele. Tot 
în această noapte punțile și porțile sunt mu
tate de la locul lor. Obiceiurile diferă de la 
sat la sat, în funcție de vechimea și ponde
rea avută în trecut.

Deva - Pasca se face numai 
din grâul cel mai bun, deși fe
meile mai sărace amestecă u- 
neori și un pic de făină de po
rumb. Pasca se face în Joia 
Mare, dar și sâmbăta pentru 
a-și păstra prospețimea până 
în ziua Paștilor. Poate avea 
formă rotundă, amintind de 
scutecele cu care a fost înfă
șat pruncul lisus, sau drept- 

, unghiulară, asemănătoare 
mormântului în care a foăt 
coborât; zimțată pe margini 
sau cu împletituri, având în 
umplutură brânză de vaci. 

. gălbenuș de ou, stafide, zahăr 
și chiar scorțișoară.

Dacă pasca are în centru o 
cruce din aluat împletit se 
duce la biserică pentru a fi 
sfințită. Crucea care a împo
dobit pasca nu se mănâncă și

hu se aruncă pentru că se fo
losește la alungarea grindinei, 
tot anul. Pasca simplă va fi 
mâncată împreună cu familia, 
iar păscutele sunt dăruite 
copiilor.
Cozonaci românești

Cozonacii au de cele mai 
multe ori formă alungită, din 
străbuni considerându-se că 
aceasta a fost forma sicriului 
în care a fost îngropat lisus 
Hristos. Există 
naci rotunzi, um

stafide, rahat și cacao. Prepa
rarea cozonacilor presupune 
îndemânare, răbdare și res
pectarea anumitor reguli. 
Toate ingredientele trebuie să 
fie proaspete și la temperatu
ra camerei. Aluatul se fră
mântă cu pumnii și apoi cu 
mâinile unse cu ulei sau un
tură, se mai lasă la crescut, 
chiar și după ce a fost așezat 
în tăvi. Cozonacii scoși din 
cuptor nu se taie cât timp 
sunt calzi și se păstrează în 
încăperi aerisite.

*

Icoana "lisus cu via".

Sângele Domnului
Deva (S.B.) - Vinul roșu, un simbol al 

Paștelui pe care creștinii îl pun pe mesele 
lor în zilele de sărbătoare și mai ales în 

Ziua de înviere. Es
te consumat de cre
dincioși pentru că 
este considerat sân
ge din sângele Dom
nului. La Cina cea 
de taină, în timp ce 
oferea un pahar de

vin Apostolilor, Mântuitorul a spus: „Beți 
dintru acesta toți, că acesta este Sângele 
Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți 
se varsă spre iertarea păcatelor”. în Biblie, 
strugurele este foarte bogat în semnificații. 
Este ofranda propriei vieți, pe care credin
cioșii o dăruiesc simbolic lui Dumnezeu, 
pentru că vinul e sfințit mai întâi prin 
sudoarea muncii lor. De fapt, strugurele, 
asemeni colivei, semnifică Biserica - unități 
distincte, unite într-un întreg. Vinul, cu 
latura lui spirituală, face trimitere la 
spălarea păcatului primordial. Este un semn 
al iertării și al vieții. Realitatea izvorârii 
sângelui din coasta lui lisus, atunci când a 
fost împuns cu sulița de unul dintre ostași, 
impune vinul ca materie liturgică, alături 
de apă ca materie primordială și de pâine 
ca materie existențială. Multe veșminte 
preoțești sunt brodate cu spice de grâu și 
cu struguri, reluând ideea de jertfă.

să și cozo- 
nuci,

»

Pască Cozonac

Prepararea drobului de post

o legătură de ceapă__________

o legătură de usturoi verde; 

o legătură de pătrunjel; 

.0 legătură de mărar; 

ulei și făină;

sare șl piper; 
boia de ardei.

300’q ciuperci champignon;

100 g nuca măcinată;

4 ouă;__________________________
50 g soia măfuntă (facultativ);

Ciupercile tocate mărunt se 
înăbușă cu 2 linguri de ulei 
și partea albă a cepei. După 
răcire se adaugă nuca, 2 ouă 
fierte și tocate, 2 ouă crude, 
frunzele de ceapă și usturoi, 
verdeața tocată, făină cât cu
prinde, sare, boia și piper, du
pă gust. Drobul se pune în 
vas de Jena uns din belșug cu 
unt (margarină). Soia trebuie 
opărită și lăsată 15 min. Dea
supra se mai pun câteva cu
bulețe de unt și se dă la copt.

nelipsite din
Sărbătoarea de Paște
■ Creștinii au parte de 
două evenimente 
majore în această 
săptămână.

Sanda Bocaniciu
sanda, bocaniduftlnfarmmedla.ra

Deva (S.B.) - Unul este cru
cificarea lui lisus, care atrage 
după sine întunericul, moar
tea, haosul. învierea, cel de-al 
doilea, are ca punct de ple
care moartea, pe care o trans
formă în viață. Iisuș trece din 
moarte în viață, iar oul, prin 
semnificațiile sale, se apropie 
cel mai mult de esența aces
tor evenimente. Culoarea ro
șie simbolizează focul, soarele 
și viața.

Cele mai multe legende au 
ca element-cheie sângele Mân
tuitorului care a colorat în

roșu ouăle. Ouăle se înroșeau 
odinioară folosindu-se culori
le extrase din plante.
înroșirea ouălor

Frunzele, tulpinile, florile 
sau rădăcinile anumitor plan
te erau fierte, obținându-se în 
timp o culoare suficient de 
persistentă. Ouăle se scufun
dau în această vopsea vege
tală și se ungeau apoi cu gră
sime sau ulei.

în unele regiuni din Româ
nia ouăle pot fi realizate și 
din lut, din lemn sau din alte 
materiale. în lumea creștină, 
există obiceiul ca ouăle să se 
înroșească în Joia Mare, con
siderată o zi prielnică.

Ouăle vopsite în Joia Mare 
nu se vor strica pe tot par
cursul anului, unii conside
rând chiar că nu se vor stri
ca niciodată.

Rețeta de 
pască

Ingrediente: 6 ouă, 6 
linguri de zahăr tos, 1/2 
pachet de unt, 1/2 kg de 
brânză de vaci, 2 pache
țele de zahăr vanilat, . 
linguri de făină, praf do* 
copt stins, 50 g stafidă, 
coaja de la o lămâie. ■

Mod de preparare: GSM 
benușurile, zahărul
untul se freacă bine. 
adaugă brânza sfărâm 
tă, vanilia, stafidele, 
ja de lămâie rasă, 
vârf de cuțit de praf 
copt stins cu zeamă 
lămâie sau oțet și făinSj^ 
Se omogenizează compS^ 
ziția apoi se încorporez; 
ză albușurilepe care 
am bătut spumă tare, 
unge cu unt o tavă 
Jena și se toarnă pas 
se coace la foc potrivit 
cca o oră. Se încearcă dș j 
că e coaptă (cu o scoW?* 
toare), se scoate din cute 
tor și se pudrează 
zahăr farin.

Curățenie și puritate
Deva (S.B.) - La slujba 

de Proscomidie, unde sunt 
pregătite pâinea și vinul ca 
să devină sângele și trupul 
lui lisus Hristos, preotul 
scoate o bucată din prescu
ră, numită agnet (agnus din 
latină se traduce miel, sim
bolul jertfei), pe care este 
imprimată o pecete: lisus 
Biruitorul. Preotul înțeapă 
agnetul cu copia, un cuțit

*•’

care seamănă cu o suliță, și 
spune „iar unul dintre eî- 
tași cu sulița în coasta Lui 
a împuns și Îndată a ieșit 
sânge și apă”, în timp ce 
toarnă vin în potir. în litur
ghii se folosește doar vin 
din struguri, nu neapărat 
roșu, însă trebuie să fie cu
rat, fără zahăr, fără aro- 
matizatori sau conservanți, 
„să nu i se schimbe firea”. '

EURO
ii’1 x 1 1

1 
oare.

Șanse extraordinate de câștig la ElJROTOMTOl A:
UN JUCĂTOR POATE LUA Șl 10 CASE!
Duminică e ai de mare Sărbătoare st la Euro- 
tombffh, Pe Prima IV, de la / seara, va It 
un show de tentație, ă» care sunt puse 
in joc peste o mfe de premii, uitce 
care COMPUUTE, MAȘINI 
logan, GARSONIERE, A- 
PARTAMENT, 20 de CÂȘ
TIGURI garantate de MI
NIMUM 2.J5O de curo la 
concursul telefonic!
Un jucător are încredtbt 
la șansă de a câștiga și t O 
autoturisme, s.,u IO garsonk;.?,
dc 10 ori câte 2.750 de euro! E, 
posibil așa ceva? Este turn să nu fie posi- 
bti ia Eurotombolall!
Se știe, participantul l.t concursul telefonic iți 
alege irt direct unul dintre premiile puse l.i bă
taie, după ce anunța numărul de serie dc pe «e t.,! .r cu •- 
parat pentru 1 rn.’i. Are un talon, șt rite < »!.: . r I r rr - ia 
tegan, bani frumoși de tot, poate vreo c >s.»
Dar dacă a comparat IOO de file fa rând, t s.ue 4 taloane 
fler.tie, din aceeași scrie? fn acest car. câștigul n<ci nu se 
dubicar.r. nici nu se triptearâ, el .levin?, pur și simplu... 
in/ocitf!!
De rece ort premiul ales pentru un participant - așa ceva 
se poate întâmpla ta Eurotombola!
Relații la sediul nostru județean, telefon 
Citiți despre EUROTOMHOLA și in liarul de mâine.

»•>

( 
i
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® Rivalitatea conci- 
tadinelor U. Remin - 
Cetate e amplificată de 
riscul retrogradării.

SPORT
si foame de puncte

Ciprian Marinii|
clprian.niarlnut@lnfonnmedia.ro

• Mirare Tenismanul Andrei Pavel s-a 
calificat în turul doi al turneului ATP de la 
Munchen, dotat cu premii în valoare totală 
de 323.250 de euro. Pavel l-a învins în run
da inaugurală, cu scorul de 6-4, 6-4, pe ger
manul Alexander Waske. în turul doi, Andrei 
Pavel, cap de serie numărul cinci, îl va întâlni 
pe olandezul Sjeng Schalken. (C.M.)

în partida tur duelurile la semicerc au fost foarte aprige.

• Milan confirmă. AG Milan a câștigat, cu 
scorul de 2-0 (1-0), meciul disputat, marți, 
pe teren propriu, împotriva formației PSV 
Eindhoven, în manșa întâi a semifinalelor 
Ligii Campionilor, confirmându-și statutul de 
favorită. Golurile milanezilor au fost înscrise 
de Șevcenko (42) și Tomasson (90). Manșa 
secundă e programată pe 4 mai. (C.M.)

Deva - Ca și în tur întâl
nirea directă le găsește pe ce
le două echipe devene din Li
ga Națională într-o situație 
delicată în clasament, ambele 
fiind preocupate cu calculele 
pentru evitarea retrogradării.
Diferența față de partidă tur 
e că acum Remin are o zestre 
de puncte mai săracă și că fa
vorită prin prisma ultimelor 
rezultate pare Cetate. Indife
rent de circumstanțe nevoia 
de puncte și orgoliile com
batantelor anunță un meci cu 
scântei, pentru azi de la ora 
17.00 la Sala Sporturilor.
Ori primă ori amendă

„E posibil să fie ultimul 
meci Cetate - Remin în Liga 
Națională și vreau neapărat

Antrenorul Marian Tudorache 
crede din nou în promovare.

Dcwa (C.M.) - Rwmtl MHMi « 13-* i4mM. .
Oașul Negrești - Armătura Zalău; Jiul Petroșani -B- Tjrdt; 
C.S. Deva - Liberty Safonta; Gaz Metan Mediaș - BE 

Oradea; U. Dej - ACU Arad; Olimpia-Satu Mare - Unirea 

Sânnicolau Mare; Tricotaje Ineu - Universitatea Cluj; »* 

Arad-stă.

1. Jiul Petroșani 20 14 4 2 44-15 46

2. Gaz Metan 20 14 3 3 35-15 M

3. FC Bihor 21 11 6 4 31-13 39

4. Olimpia-S.M. 20 11 4 5 28-14 37

5. Armătura Zalău 21 7 11 3 35-21 32

6. Liberty Salonta 21 8 6 7 26-28 30

7. U. Cluj 21 4 9 32-27 28

8. UTA Arad 21 8 4 9 22-25 28

9. ISC Turzii 21 7 7 7 22-2» 28

10. U. fltaftataki 20 B .7 7 . 20-22 25

11. Tricotaje Ineu 20 7 4 9 ,30-40 25

•12. CS Deva 20 6 5 9 22-26 23
11 Unirea Dei 20 3 4 13 l£-39 13

14. Oașul Negrești 21 4 1 16 14-42 13

15. ACU Arad 21 1 8 12 12-» 11

Echfoa Continui Hunedoara a fost exclusă dfa oa •t»-;nat,

din cauza datoriilor către jucători, 
fost anulate.

iar rezultatele i-au

&

victorie. Azi (n.r. ieri) am a- 
vut o ședință cu jucătoarele și 
am încercat să le transmit un 
mesaj clar, avertizându-le că 
valoarea primei în caz de vic
torie va fie egală cu cea a' a- 
menzii în caz de. eșec. în pre
cedenta întâlnire directă și pe 
parcursul acestui campionat 
am demonstrat că suntem su
periori Reminului și vreau să 
confirmăm acest lucru și în 
jocul de azi”, afirma Marian ’ 
Muntean, președintele U. Re-

min. „Dincolo de orgolii avem 
mare nevoie de puncte, pen
tru a evita barajul. Ambiția, 
maturitatea, calitatea jocului 
și faptul că nu sunt probleme 
medicale ne fac să fim favo- 
riți în partida de azi”, preciza 
Marcel Șerban, antrenorul 
formației Cetate.
Doar 20 la sută șanse

„Pentru noi e un meci obiș
nuit de campionat în care nu 
mai contează rivalitatea și or-

goliile. Cetate are un lot mai 
omogen și mai experimentat 
și ocupă un loc superior în 
clasament, astfel că pornește 
ca favorită. Cred că noi avem 
doar 20 la sută șanse să învin
gem, dar vom încerca să le 
exploatăm cât mai bine. Chiar 
dacă nu câștigăm putem adu
na patru puncte în ultimele 
cinci etape prin care să evi
tăm ultimele două locuri care 
retrogradează direct”, declara 
Daniel Andronache, președin
tele U. Remin Deva. „Nimic 
nu e imposibil, iar eu nici nu 
mă gândesc la o înfrângere. 
Echipa e unită și își dorește 
un rezultat bun și poate că îl 
va obține, dacă elementul 
decisiv al partidei nu va fi 
experiența”, preciza Mariana 
Tudora, antrenoarea U. Re
min Deva.

Orice ar fi în acest meci și 
până la finalul campionatului, 
speranța amatorilor de hand
bal din Deva e să existe în o- 
rașul de la poalele cetății mă
car o echipă competitivă care 
să joace în cupele europene.

Jiul a câștigat apelul și e lideră
■ Echipei din Vale i-a 
fost anulată penaliza
rea de două puncte și 
a revenit pe primul loc.

Ciprian MarinuȘ
dprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Penalizarea cu 
două puncte a Jiului de către 
Comisia de Disciplină a Fede
rației după partida cu Armă
tura Zalău a fost anulată. Co
misia de Apel a rejudecat ca-

zul, ținând însă cont și de cir
cumstanțele prezentate în me
moriul depus de clubul Jiul 
Petroșani și în mod corect a 
decis doar sancționarea vino- 
vaților, nu a întregii echipe.
Anularea penalizării

S-a hotărât astfel anularea 
penalizării cu două puncte și 
a amenzii de 1000 de euro dic
tate împotriva echipei, dar s- 
a menținut sancțiunea cu a- 
vertisment și cu penalitate fi
nanciară, de câte. 1000 de eu-

ro, împotriva patronului Alin 
Simota și a consilierului aces
tuia, Gheorghe Borugă,

Decizia face dreptate Jiului 
după ce Comisia de Disciplină 
a Federației Române de Fot
bal a decis sancționarea echi
pei din Valea Jiului deoarece 
oficialii clubului au pătruns 
în cabina arbitrilor la pauza 
meciului cu Armătura Zalău, 
din etapa a XXI-a a Diviziei 
B, „adresându-se acestora în
tr-o manieră contrară regula
mentului”.

Ciprian Marinu|
ciprianjnadnut@infonnfnedia.ro

at

kjk
japugiliști deveni pre-

Boxerii 
din nou medalii
■ Cinci pugiliști i 
CS „G&S" s-au caiifk 
în finala CN și au 
obiective îndrăznețe.

Deva - CS „G&S” Deva, sin
gurul club de box din Deva, 
continuă să bată la porțile 
performanței, cu speranța de 
a repeta succesele din sezonul 
precedent, când a câștigat do
uă titluri naționale. Dovada 
seriozității și talentului boxe
rilor de la clubul devean o re
prezintă calificarea tuturor 
celor cinci pugiliști care au 
participat la etapele de zonă 
ale CN de copii și cădeți la 
faza finală a competiției.
Prestații excelente

La etapa zonală rezervată 
copiilor, desfășurată în zilele 
de 25 și 26 aprilie, la Reșița,

cei 
zențrln competiție au domi
nat autoritar categoriile de 
greutate la care au concurat. 
Ciprian Apodoresei (ctg. 36 
kg), campion național în 2004, 
a câștigat înainte de limită 
meciurile disputate, iar Bog
dan Juratoni (ctg. 50 kg) s-a 
impus și el clar la puncte în 
fața tuturor adversarilor în
tâlniți.

„De obicei sunt foarte exi
gent și nu-i prea laud, dar 
acum au boxat foarte bine și 
au obținut dreptul de a par
ticipa la finala care se va dis
puta tot la Reșița în perioada 
1-5 iunie”, afirma antrenorul 
Silviu Vulc.
Contestat, convocat la lot

Ceilalți trei deveni care s- 
au calificat la turneul final 
sunt cădeți și au obținut acest 
drept în urma etapei zonale 
disputate recent la Arad. „Ini
țial se calificaseră doar Mir-

Alexandru Spătaru (albastru) a fost convocat la lotul național, 

cea Moldovan (ctg. 50 kg) și
Cezar Juratoni (ctg. 70), spor
tivi antrenați de Ion Olteanu. 
Dar am făcut contestație la 
care am avut ca probă înre
gistrarea video a meciului și 
F.R. Box i-a acordat dreptul 
de a boxa în finală și lui Dan 
Alexandru Spătaru, campi
onul național de anul trecut, 
în plus, sportivul nostru a

fost convocat la lotul național 
de la Ploiești unde se pregă
tește sub comanda fostului 
antrenor al lui Leonard Do- 
roftei”, spunea antrenorul Sil
viu Vulc.

Turneul final la cădeți va 
avea loc in perioada 10-15 
mai, la Brăila, iar cei trei de
veni vor să se întoarcă acasă 
cu trei medalii.

45% Reducere
Economisește cu abonament!»* 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei
CUM TE ABONEZI?

(0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

<r

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, G.P. 3. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
TT! cel mai complet supliment 
l*J de televiziune.

1UR
Abonamente

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

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

59.000 lei ( 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 lei (31,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)
599.000 lei (59,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi)

Localitatea
< Telefon (opțional)

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

mailto:clprian.niarlnut@lnfonnmedia.ro
mailto:dprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprianjnadnut@infonnfnedia.ro


joi, 28 aprilie 9005

Vând ?.p. 2 camere (03)

• — “•* Mr, preț 480 milioane lei. Tel.
0723/5071»
■ tenezM biaa de cârarrndă. centrali 
termici, atai 2, Oeve, N. Bttoescu, 58 mp, Hber, 
preț 990 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/985290.

oontortzat, gresie, faianță bdul tecebaletfaă 
Ungă farmade, etaj 6, preț 1300 mid. lei, nego- 
cirtxLTel217413.
•Mă Motorizări, zugrăvit amenajat, 45 mp, 
preț 580 milioane lei. Tel 0726/142377.
• «Mă In Micro 15, Deva, preț negociabil Tel. 
221866, Intre orele 8-11 și 20-22.
• aaeMtaaaMMteMMRiMțR contorizărl 
apă gaz, etaj intecmedtar, Deva, preț 620 
milioane tel negociabil Tel 0721/744514.
• argent, nea Eminescu, parter, renovat, una 
earner! spațiu comercial cu uși spre stradă 
otupaM Imediat, preț 21.000 auro, negociabil 
0723/335189.

• Mtort aparii îh OrtȘb sV- A lancu, bl. 9.
InfonMțl tel 01745'468997.
• toarte MM* gersoreeri. In Deva, zona 
MMMta Nou, preț negocteb*, avantajos. TeL 
072*348208

• vtad urgent Pentium IV, 40 GB, 256 RAM, 32 
Video G-Force 2, 13 Procesor, CD ROM 52 x LG, 
tastatură, mouse optic, carcasă turn, preț 4 
miUoane tei fix. TeL 0720/347157.

• m dracNs Blral Noteriil RMc Stoica 
Diana Bana, cu sadul In Dara, bdul Mu 
Meniu, bl 2. sc. Lotlop. 9, județul Hune
doara (vizavi de Corrtfrrv.

Comemorat: (76)
T7

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• enumăr apartemat sau garsonieră In zonă 
centrali, exclus intermediari Tel 0745/260135.

Vând ap. 3 camere (05)

• dtcauraMtei Mac de cărămidă 4 etaje, 2 
balcoane etaj 1,90 mp, preț 1350 mid. lei, nego- 
dabU Tel 0721/985256.
• teaaHNiM<*M,Păciletajăcontorizărl, 
modificat, îmbunătățiri, preț 46.000 auro. Tel 
213244,0741/154394.
• MaanaMA«adaraln2păriL2 balcoane, 98 
mp, etal 1, zona G. Enescu, preț 39300 euro. Tel 
228615,
• aaaiiaeaaMMk «tai intermediar, xupaba 
imediat, contorizărl btoc de drimldă preț 720 
milioane M, negociabil Tel 0721/744514.

V.ind ap. a carnee (07)

• zaua iflaoM decomandate, 2 băl, 2 
balcoarr - Ari interioare, peț 1,6 mid. lei. 
Tel 0721/5(1378.

Vând case, vile U3)
• 2 «orara, bucătărie, bale, < «mara, noi, acare
turi, grădină ocupabilă imediat, preț U mid. lei. 
in Deva, Str. Griviței, nr. 31. Tel 235510.
• 3 cantora, coridor, cămară anexe 
gospodărești curte 11 ari și grădină 28 ari, în 
Geoagiu, Teilor, 37, posibilități gaz șl apă. Tel 
0723/134162,226839, după ora 18.

• cmK te Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, bale, garaj, curte cu pomi fructiferi șl 
gazon, gradină de legume. Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus intermediari.

• Pere zaua A. viaicu, P+l, centrală termică, 
teren Valea Căolulul 80000 euro și NO milioane 
lei negociabil Tel 0721/521378.
•la Pere, sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1. cernii Tel 0SV215795.

• » Pere str. Horea, preț 100.000 euro, nego
ciabil și casă în Ormindea, preț 380 milioane lei 
negociabil TeLO721/S21378. „

l ? .'.>e de v.x.mt.i

• Mă «ari da vacanță construcție 2002.D+P 
+ E, siațlunea montană Straja, 7 camere deco
nt i băl 3 wc, toate iMItitae, accept 
variante. Tel 0723/320995.

Vând c.is. i r: t i I
• Mă MM 846 mp, grădină 3507 mp, șutul 
TtoM, Ar. UălM, apa. canalizare la poartă, 
mtbrtnuțfitei. 078^*69152,0254/212803, după 
om2bi
• auMl la 22 km de Deva, 3 camere, grădină 18 
ari, sau schimb cu apartament 2 - 3 camere, în 
GojduTeL 0724/520358.
• oMta 3 km de Dobra, 3 camere, bucătărie, 
cimwMivrtțăarexe,târ^^
preț 600 miHoane lei negociabil Tel. 
0724/52303, «64/282375
• te MM termopan, centrală termică gaz, 
podele, faianță, grasle, Ndrofpr, fosă septică, 
garaj dublu, mână apă dulce, fantână apă

rensardă nefWsată Tel 229256, 
35352.
• MM VaM 3 camere, verandă, terasă, 
baie, bucătărie, gresie, faianță camere mobi
late, șopron, 50 ari grădină cu pomi, 20 ari teren 
arabil, sobă teracotă gaz, WC în curte. Tel. 
0721/579308.
• vând casă în Băda, grădină 1700 mp, plus 
proiect casă nouă. Tel 0724/368331.

Vând garsoniere (19)

• 2 canare, terasă acoperită, faianță, gresie, 
apqmetre, gaz contorizat, repartitoare, preț 570 
milioane lei, negociabil. Tel. 2290’7

SIMAL EXIM 

SRL DEVA 

Complex Co

mercial Central 

Tet230.G34U33J.70,233.180

Fax: 5!

www.afrnal.ro,slmalOsmart.ro

MoMer de apartament,
MeblNer de birou, 

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

tilieret
• vând knprfrnantă cu scanner Lexmark X74, în 
garanție încă 5 luni, preț 2.700.000 lei, negociabil 
sau în 2 rate. Tel. 0720/40Q438

■'

■00 mp, fs 25 m la ON 7, zona 
fabricii de cabluri, preț 25 euro mp. Tel 
0723/507269.
• IMteișM construcție casă. în țolmus 
pe șeaeua ce duce spre Boholt fs 12 m, $ 1200 
mp, fadMti guz. curent la poartă. Tel 220269 
saufiWQBKĂdupăbra 18

• tec (te casă intravilan, 3516 mp, apă, gaz, 
curent loc drept zonă liniștită, pvoefabil, la 3 
km deHunettoara (sat HășaaU, lOeuro/mp. TeL
0723/006657.
• tocdacasă 30ari Mintia, vizavi depoartaa* 
a Avicola, facilități curent gaz apă fa poartă. TeL 
0720/06054,
• vMMO mp teren cu construcții Intravilan și 
utilități Tel 0723/507169.
• vM teren în Zăvoi, 2000 mp, fs 20 m, preț 
negodabiL Tel 0726/142377.

Vând spații comerciale (25)

• i toaafrMă mmhIM. gresie, termopan, 
centrală termică, rigips, spotul preț 42.000euro, 
negociabil s 55 mp. Tel. 0723/50710.
• vfrnd deeă hale, una construcție 2000, 
su|>rafa|ă300^np șl una de 700 mp, cu utilități

pentru birou notarial evocați ori, 
,55mp, preț 42.000 euro,

Imobile chirii (29)

• cart de închiriat apartament 2-3 camere, 
amenajat centrală termică, ofer 200-300 euro 
lunar, zonă bună. Tel. 0721/985256.
• Mwre închiriat apartament2camere deco
mandate, centrat mobilat utilat complet 
centrală termică. Deva, preț 250 euro. TeL 
0727/756118
• etavre închiriere apartament 2 camere, etaj
1, pentru birou sau depozit Bdul. 1 Decembrie 
Deva. Tel 222398.
• otor spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală, 45 mp. Tel 072V224OO3,0726/206768
• otor ore închiriere, tn Deva, spațiu comercial, 
30 mp, în prezent amenajat ca sediu firmă. Tel. 
0721*330084.

Imobile schimb (30)

• atbM Ml nouă, Boholt, cu apartament 3-4 
camere decomandate, plus diferență etpj Inter
mediar. Tel 226352.

Aufo romanești ț36)
• «MBecfa 1310IX. sf 1988 necesită reparații 
tWchigerie, acte Iezi preț 23 milioane lei, nego
ciabil Tel 0743/146434

Auto străine (37)

•MtiIM mm, tf 2004. augurt, vopsea 
rentați. 11.000 km, garanție 2 ani Tel 
0728/270348
• «Ml RM Transit pentru marfă, af 1987, 
motorină, 2900 cmc, cauciucuri noi, culoare 
albastră preț 2600 “Xn. Tel 222144 <r*n

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vtta ram electrică 5 tone, ladă frigorifică 
270 I și malaxor, cantitate 250 kg. Tel 
O723/S73825.
• M reni pe pietre, performantă,-stere 
bună, preț negociabil, țel. 0259835128, 
0744/175288
• vM semănătoare porumb, presă de balotat 
combină Masey Ferguson masa 3 m, cositoare 
rotativă, plug. TeL 0727/272307.
• vM tractor 45 CP cu cositoare și remorcă în 
perfectă stare, preț 180 mHloane Id, negociabil. 
TeL 683091

Mobilier și interioare (47)

• mMM* pal șl lemn masiv, binale: uși și 
ferestre, lucrări tămplărte. Tel SMVBsmi.
• VM 2 dulapuri, masă lemn masiv, aragaz 
stare foarte bună, rochie de mireasă nr. 42 ■ 44, 
Acută fa Timișoara Tel. 214436,0723/719787.
• vănd csnapsi extensibilă, masă sufragerie + 
6 scaune, servantă, mobilier hol, ladă 
încălțăminte, cuier, dulap cu o ușă, masă 
sufragerie 12 persoane, măsuță tv, birou, 
mochete, mașină automatic (Franța), combină 
frigorifică Electrolux, (Suedia). Tel. 218084, 
0743/211074.
• vănd toarta avantajos dulap cu 2 uși, vitrină 
cu 2 uși și 2 sertare, comodă TV, preț 43 mii., 
negociabil, tel. 0254/218998 0724/929494
• vănd toarta urgent pat dublu cu 2 saltele 
relaxa, 2 noptiere, masă TV. Transport gratuit la 
domiciliu, preț 7 milioane lei. Tel, 0254/213483, 
0720/432448
• vând pat dublu, saltele Relaxa, 2 noptiere, 
masă tv, suport flori din cadra metalic cu sticlă 
ofer bonus o măsuță cameră din cadra metalic, 
transport gratuit, preț 7,5 milioane lei. Tel. 
213483,0720'432448

Aparate foto si telefonie e
(50)

• vănd aparat foto Olympia, nou, preț 12 
mIRoane lei sau schimb cu telefon mobil sau 
DVD plus diferență Tel. 0727/161644

Calculatoare si accesorii 
(51)

îmbrăcăminte, încălțăminte
articole spoit (52) Oferte locuri de munca (74)

‘i,

• văta cert 3 persoane, seule de pescuit aripi 
spate Dada 1100 și un telescop Dada 1108 Tel 
216388

Materiale de construcții (53)

• Mi 8 butuci de dreș de 40-20 cm, 021 m 
lungime, sau schimb cu lemn de foc. vănd pănzâ 
fibra de: a mp, Tel 21634?,—

• Mrajăm eopăter cu experiență în Deva. Tel 
0722/821758
• aagM frteer cu sau fără experiență Tel. 
0726/133518
•tacuri da muncă în LIE, în toate domeniile. 
Trimite plic timbrat la OP 1, CP 237 Deva.

De 7 ani a Încetat s£ mai bata inima ceftd 
lONoicovmNEr 

pensionar BNR. Din 28 aprilie 1998 durerea nfra copleșit 
sufletul. Nu4 vor uita niciodată soția, fiica $1 nepoatele 
Anca și Alina. Dumnezeu s&-l odihnească în pace.
............ ............ ..... ............ 4 „ . , , * 

I

Elcctrocasnice (56)

• Luxtee Dara angajează vânzător 
(bărbat) magazin produse electrice, 
informații fak 232008 0723/194444,

• vănd fadă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună, preț 3 milioane lei, negociabil. Tel. 219739, 
0723/229048

• Md imșM surfilet Triploc, nouă, mono- 
fazlcă, piese de schimb, motor electric, pedală, 
gralfere, cuțite 217541

• MMM preduM afimenteră șl 
(xstnoupt rwțronwi *ng*Mn rwizto 
tont zonal de Mdrt. Cereite: experiență 
mMM2aN1nv8ruiri.OMnat*natE 

Sa ofbrfc pachet salarial motivară auts- 
tirtm, telefon mobil Tel 074VU1408

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

«vând 80 familii de albine, Hațeg. TeL 
0744/508174
• vlndfaiM de albine, centrifugă și colectoare 
de potera Deva, teL 214430
• Md lămâi 14 ani cu lămăl și flori pe el. Tel. 
217541
• vănd nM pentru sacrificat de Paște, preț 
negociabil. Tel 0742/214971.

• văndun lămăl șl un dafin de 1,7 m înălțime șl 
diferite fiori de apartament mal Ieftine decătla 
piață Tel 216347 seara.

• vând «gM 20 familii albine, preț convenabil 
Hațeg Țel. 770998

• SC Sar Bau-Plast SRL Deva angalează 
montator-ansamblator profil aluminiu, 
termopan. Tel. 221717.

• eodatete comereielă angajează tineri șl 
tinere pentru activitate Internet Relații la 
tel, 0744/877924.

Instrumente muzicale (60)

• vând plan cu coadă Tel. 0254/215798

Altele (61)
• AaactațlaCompeMooratt Mintia vinde lemn 
depln (brad) pe pldor, cantitate 130 mc, la preț 
avantajos și condiții excelente de exploatare. 
Tel. 236508 sau 0766^10691

• vănd baterii piramidală creștere găini 
ouătoare, capacitate 108 bucăți, cu automati
zare apă și energie electrică Tel 210977, după 
orală
• vănd sri capital majorat Volvo 244 GL, CI, 
numere noi, VT 2006 și una neînscrisă talon 
numere vechi, frigider Arctic, ladă frigorifică 1 
sertare, cazan fontă TeL 0721/614402.
• Mă tacă calitate superioară 52 grade. 
Info.matRDwa,tel212512 0744/637809,

Apeluri (65)

• SCfiemxSRl i sediul în localitatea Hațeg, 
str. Rîu Me, nr. SA, Județul Hunedoara anunță 

ep< xriiettArtt pentru eHbj^i/^; 
utoriz R d» nediu pentru obiectivul J<etî> 

perarea deșeurilor și/tai resturilor nemetalce, 
recidabile, cod CAEN 3728 situat In comuna 
Totești, nr. 147. Informații se pot obține la sediul 
APM Hunedoara, zilnic we orele 9 ■ 17. Even
tualele sesizări și reclamații pot fi depuse în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
anunțului.

Pierderi (62)
• dadwpfrnta certificat de acționar pe numele 
Sabău Lucia Gabriela, deținut la SIF Banat 
Crișana SA Arad, cu nr. 304469, având un număr 
de975acțiunL
• pMut cânta asigurări sănătate pe numele 
Tatai Terezia Se declară nul.
• ptaiMape numele Muscari Mirela Nicoleta 
cu seria HD 051667 eliberată la 30.11.2000 de 
Poliția Brad.
• pierdut legitimați* de student pe numele 
Oltean Cristina Mana Se declară nulă
• pterdut pernă* conducere cat 8 pe numele 
Oltean Cristina

Solicitări servicii (71)
• coordonator Avon caută persoană care să 
ocupe poziția de reprezentant Avon. Tel. 
0722/483349.
• vrei să câștigi 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă! Trimite plic timbrat autoadresat 
laOPl,CP9Simeria

Prestări servicii (72)
• asigur sonorizări de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă trans
port asigurat promptitudine și seriozitate. Tel. 
218428 0745/027620,0744/603700.
• executam construcțS și instalații, amenajări 
interioare și exterioare, oferim seriozitate și 
profesionalism. Tel. 0741/196562.
• mcdtez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400458
• organizăm mase festive, nunți, botezuri, avan
tajos. TeL 0724/428559.

• tteduez Import marfa cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• POM par- juridice, deduceri de 
impozite la îndemână TeL 0745/700298
• pfințbări ocazionale cu trăsura, pentru adulți 
și copii, călărie cu ponei și cai, pentru începători 
și avansați, în manej sau I iber.Tel. 0744/876244.
• transport 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.
• transport moUă cu auto de U tone și 14 M. 
Asigur și demontare mobilier sau electrocas- 
nice. Tel 225578 0744/934462.

• auclttil* cofMrc L lăr
dinamic, în domeniul maselor plastice 
preferabil actual șomer. TeL 0722/397829.

AERO CONSULTING
SadfrtM eretivă tn proiactarM șl fabricarea de SDV-uri pentru Industria Europeană de Motoare 

Aifonaulico și Turbine eu Gaz 
Angajează la aedlul din Deva:

NMNRPRQKTANr
''■■fltirpiftiMliritateMMf

toils rtor*e dl MMwri peebo fafrrttta* pMepeeMlM date ta
temad* prated
Cone*p|lo plantator d* amamblu fi datalu
Umbrirea d luparviearaa reaRzbril ta producfl*

Mn» Mtcnfc TCM|
FamSorta a biwa cu detente iptaRotab csddoegedo moteriata 
fi compomnte ta Bmbi sfrdine
Cunoftinl* lingvistica: Rnglata, Fr ti mu Gwmanb, limba 
Spanialb un plus bin* venit
CunafHnl* ta Preiedarea Aiiitatâ d* Ordinator (CAD)

•>

Porturi d* praiaefara CAD, mod*aw

INGINER TEHNOLOG«
Cu unnrtfnțnjfr pgirinfirfftfitiWr 

întocmirea .tehnologiilor panlni fabricația componentelor date în 
proiect 
Întocmirea devizelor fl graficelor de fabricafio 
Aslslenta tehnkb ta fabricația produselor

tagM cu toata Mecanic (Aeronave, Mocanicb, ȚCM) 
Famffidr ta a luaa cu dorane, ipecifica|il, cataloage do materialo 
fi componente ta limbi strbln*
Cunoftinfa lingvistico: Englezb, Francozb iau Gormanb, limba 
Spanialb un piui binevenit
CunofHn|o ta utilizarea ordinatoarelor

ABK> CONSULT»» oferă:

Curata do perfocționarota PrahctaRI* Arirtalb <fa Ordmator ta Bvo|ta 
Voiaja fi parlicipM le proiodo talwnctitenalo
Salariu In fanepo da «XptaanM fi pMfamanfb 
Aristențb in ■ tub ft eu domidltolui ta Deva
CanMM rar ouMdla sedtoMe fa «rita «neidndt iAmi db moifaww QihMfaw vfitete fa eAwa:
A*ra Consubhg, rtr. G. Bari|iu, nr. 9,330065 Deva, jud. Hunedoara, toi. 0254/233.431,0254/233.432, fax 0254/219.846, sa/ 

prin o-mail aerocontCrdslink.ro
www.aoro-consulting.eam (22125) ?

S.G FARES SA 0RĂȘT1E

Angajează
ASISTENT MARKETING

Cerinfa:
- studii superioare
- cunoffinfa de operare 

Microsoft Office
- capacitate de comunicare, 

creativitate
- spirit de analiză fi sinteză
- domiciliul în Orăștie
So oferă:
- pachet salarial motivant
- posibilitatea dezvoltării cari

erei
Persoanele interesate pot 

trimite C.V.-urita până ta data de 
3 mai 2005 prin fax ta numărul: 
241942 sau la SECRETARIATUL 
socitaitii 8in OrășliA Sir. 
Plantelor, nr. 50. (21989)

Consiliul de Administrație al SC CHIMICA SA cu sufiul In Orâștie, Str. CodruhiL'hr*.^4,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20.05.2005, ora 15.00, la 

sediul societății pentru toți acționarii îtșscriși în Registrul Acționarilor la sfarșRul zilei de 

06.05.2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2004.

2. Raportul de audit privind conturile anuale 2004.

3. Aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2004 și a contului de profit și pieniari.

4. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2004.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiți pa anul 2005,

6. Diverse.
în cazul în care în data de 20.05.2005 ședința nu va întruni cvorumul statutar va fi repro- 

gramată pentru data de 21.05.2005, ora 10.00 în același loc.

Relații suplimentare se vor obține la tel. 0254/241.250, int. 140,136. (219%)

RECLAMI

slmalOsmart.ro
aerocontCrdslink.ro
http://www.aoro-consulting.eam
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Bulzeștii de S

I Sărbători Fericite!

Primăria Râu de Mori
Învierea Domnului nostru Isus Hristos este un 

minunat prilej de a vă transmite cele mai curate 
gânduri de sănătate, fericire și bunăstare. în aces
te momente, mai mult ca oricând, trebuie să ne 
amintim cuvintele Mântuitorului: „Să iubești pe 
Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot

%

w

sufletul tău... și pe 
aproapele tău ca 
pe tine Însuți”.

Paște 
fericit!

Primar, 
Niculiță Mang

V
 v

Fie ca bucuria Învierii Mântuitorului nosSi 
u Isus Hristos s*vă lumineze sufletul și sâr 
l călăuzească pe drumul vieții.
In prag de Mare Praznic, vă urez multă 
inătate, bucurii și prosperitate.

Paște Fericit!
Primar,
Dumitru Stănilă

1

(22113)

Sfintei» Sărbători de Paști ale anului 3005 aă vă 
aducă In suflet multă liniște, fericire și bucurii.

Conducerea R0CREDIT DtSVfi - Coopera
tiva dorește multă sănătate și suc
cese in activitate membrilor fonda
tori, tuturor colaboratorilor și 
dientllm'.

Hriatoea înviat! 
La mulți ani și 
La mulți bani!

(22151)

DISTRIGAZ NORD 
TÂRGU MUREȘ 

SUCURSALA DEVA

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de 
Paște, 01 JEC^flA PENT AGRI- 
CULTURĂ ȘI DEZVOLTARE 
RURALĂ HUNEDOaRp - DEVACu ocazia Sfintelor SdrMtori de Paște, dorim 

tuturor clienților, colaboratorilor și angajaților 
noștri ca Sărbătoarea învierii

vă dorește multă 
sănătate, împliniri 
și numai bucurii.

Hristos a înviat!

Director executiv 
al D.A.D.R.
Hunedoara-Deva, 

.mg. fonSimion
(22128)

RECLA^
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Vând garsoniere (19)

• aRMHMnt gresie, «ram, parcnet 
amemlMk. Preț «50 ml lai. Tei 219470 (Muitt- 
prima)

• mmMMHB bucătărie, baie, balcon, gresie, 
feratahățSOOn* let TU219470. (MuRiprima) 

•MaaraMta craraM mobilată, utilată, 
contortriri, TV color, mașină de spălat 
automată frigider, aragaz,et J. Dorobanț TU 
W4S/41M®. (Agenția kncMteă Mr, 1)
• ragM uftracerarata amenajata
coniunUri. moddlcăn rterioare *rai
MraMer. Preț 780 mi. lei, negociabil. Tel 

<«5/253662.211» Evrika)
• «ti X dec. Eminescu, st 30 mp, amenajată 
modem.485rr*. nt&Tti. 211587 (Evrika)
• ama arata coMfet mobilată și utilată
ăabwMOK 4ă ă imedMl Preț 400
ml IU negoc«*T5w45/253662. (Erika)

• Atom MU semidecomandat^ contorizări, 
vesău Wanță parchet baton IncNs. Preț 700 
ml iei, negociabil TU 0788/361782. 224296. 
(Gmnt Consulting)

• IMHm «X X decomandată contorizări, 
M îmbunătățiri fteț 700 ml lei, negoâabl 

TU0788/361782,224296. (Garant Consulting)

mmmbl aerau zugranu oecomanoată 
postii balcon, «40 ml IU TU 227479, 
JW3DÎB. (GnM Consulting)

r r nt utaitrt A. ■»!---t ni n, DMCOn ffiCTHs, 
Preț 640 ml lei TU 

(Garant Consulting)
• Back*4, Mație, laveNk Harta m«ta 
oarchetiaminatsPreț520 ml IU TU 221712, 
0W3B85L. (Garant Consulting)

• maa 8 Decembrie, decomandată, st-45 mp, 
balcon, amenajări modeme. Preț 900 ml lei, 
negodabl TU 231212, 0745/001397. (Garant 
Consulting)

• zm Deda, et intermediar, 2 camere, 
amenajări, contorizări. Preț 520 ml lei. TU 
231212, 0745/001397. (Garant Consulting)
• «aabrt L decomandată. cwitoruălL balcon 
IncNs, ocupebllă lmediat zona Spta TU 

0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• «Mart l decomandată amenajată stil occi
dental, centrală termică zona Dorobanți. Preț 
900 ml IU TU 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)

• camrt a oecomenoată contonzan, parcnet 
ocupaMă imediat, zona Upia. Preț 24000 euro. 

0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• eaaăeMA gratia faianță repartitoare, 
parchet baie cu cabina de duș, recent renovată 
Aleea Romanilor. Preț 500 ml ROL/50.000 RON. 
TU 0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• MaaeeMta wperb amenajată gresie, 
faianță contorizări, balcon IncNs, mobilată 
modern, uitată cu tv. color, combină frigorifică 
mașină de spălat automată Aleea Saturn. Preț 
720 ml ROL/72.000 RON neg. TU 0724-169303, 
0743-103622. (Casa Betania)
• «Mi X contorizări, balcon, bine întreținută 
Aleea Crisuhl Preț 465 mil ROL/46SOO RON. TU 
074469091X0720-370753. (Casa Betania)
• «kd X decomandată, oontortzărl balcon, bine 
Mrebnuta Zenfirescu. Preț 6?omK. RQt/69.000 
RON neg. TU 0743-103622,0724-169303. (Casa 
BUeria)
• zonă ataraMă balcon de 5 metri, 
contorizări, parchet situată în focurile din 
spatele complexului Romarta, ta Noc cu 4 etaje, 
DecebaL Preț 780 ml ROI TVDXROrl, Tel. 
23022X 0040414688,0720-370 LfiCasi etania)
• drararandata et 48 mp., parchet gresie, 
faianță centrală termică proprie, termopane. 
Blocurile Mintiei Preț 920 mil ROL/92.000 RON. 
TU 223400, 0740-914681 0720-370753. (Casa 
Betania)
• «ti Mtaraadaf, centrală termică proprie, 
gresie, faianță parchet balcon închis, (uliu 
Mania Preț 730 ml ROl/73.000 RON neg. Tel. 
230221,0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj X decomandată, st 45 mp. 2 balcoane, 
parchet repartitoare, ușă metalică 22 Decem
brie. Preț 815 mii. ROL/81.500 RON. Tel. 0744- 
690918,0720-370753. (Casa Betania)
• «H X decomandată balcon închis, 
contorizări, bine întreținuta Eminescu. Preț 490 
ml ROL/ 49.000 RON. Tel. 0743-103622, 0724- 
169301 (Casa Betania)
• «M X compusă din cameră baie, hol încălzire 
proprie, gresie, faianță. parchet mobilată Aleea 
Romanior. Preț 450 miL Rol/45.000 Ron. TU 0743- 
103622,0724-169301 (Casa Betania)
• MX decomandată centrală termică proprie, 
gresie, rawm™, wucon, parcnex, Dcrooanți. Preț 
960 ml R0L/95JX» RON. TU 0744-690918,0720- 
370751 (Casa Betania)
• M bhraAr. contorizări, parchet balcon 
tacNs, Calea Zarandulul Preț 550 mii. ROL/ 
55000 RON. TU 0724-169303,0744490911 (Casa 
BSfanla)
• 2M BraataM decomandată et interme- 
dtar, SF=42 mp, bucătărie mare, modificată cu 
ieșire ta baton, gresie, parchet contorizări preț 
ffioml lei negociabil, tU 0724/254051,232809. 
(Fiesta Nora)
• ara ZradfreKis dea, etaj 1, ocupabilă 
bnedfat. prețOSO ml IU TU 235208,072 V985256. 
(Roa B00)
• ana A Eminescu, dea, amenajată et 1, 
outettt imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• zm Deda, bloc cărămidă et 1, dec., 
contorizări iret 485 mii. lei. Tel. 235201 
0721/985251 (Rocan 3000)
• raraMMMLdea, mobilată, balcon închis, et 
1, preț TOO mii lei. Tel. 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000)
• araatUMA vedere la stradă liberă preț 550 
mL lei, negociabil. Tel. 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)

• zm Dada, dea, mobilată et intermediar, 
stzxafață mare. Preț 570 mii. lei. Tel. 
0254/234401,0727706515. (Rubin's Home)
• am MiriA etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet mochetă ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 ml lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin’s Home)
• zmDmH, etaj 1, contorizări, parchet 
dea Preț lSDOOeurc si. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• am tataraca, dea, st 35 mp, balcon, 
cămară et intermediar, contorizări, recent 
amenajată Preț 520 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727706515. (Rubin's Hpme)
• wgsA dau amenajată frumos, contorizată, 
tavan fals, gresie, faianță parter, dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu. Preț 685 mIL, neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
• am EMnam dea, etaj intermediar, 
bucătărie mare, balcon, modificată gresie, 
faianță parchet contorizări, preț 490 mii. lei, 
negociabil, tU 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)

• mm «a* «totizări,UI,balcon.Preț 
SBOml Wr» TU235588,0722/624091,(Casa 
Granda)

< mi U Eminescu contorizări, balcon, 
supratați M mp preț excepțional 350 ml fel

• neg. Tu 239SB, C722/624«l.rcas« Granda)

• Mi BmK 4, ctnwri modificați.
KOMfltto contodziri, pftț 450 mit ntgocltbil 
TWW57X71. (Cm di VUX
• «Ma AEmlnescu, parter, contorizări, spațiu 
mare, preț <50 ml Tel, 076VS7M71. (Casa de 
vis).
• «Mă Mm X centrală Noc oărămldă preț 360 
ml TU 7477910742/902481 0742/87210U (tina 
Terra Mia, Hunedoara)
• CMNecMr, betia etaj 2, preț 350 mlL zonă 
centrau Tel. 747791 OTWSOMtt, 0N2/871M6. 
(Dna Terra Mia, Hunedoara)
• MU CenA parchet, balcon, gaz, întreținută 
350 ml TU 7101210MV1467» (SUI Imobiliare 
Hunedoara)
• IM. Cerata etaj inferior, ușă metaitcă gresie, 
convector, boiler, 420 ml Tel. 710129, 
DMVM6780, (Stil ImobllIare.Hunedoara)
• ta HtaMeara, zona Teatru, etaj X deco
mandata spațioasă, 42 mp, parcwț, balcon 
IncNa aprobare 2 focuri, acooerfe țiglă. 520 mil, 
TU 0722/9KS69 (Profil Expert, Hunedoara)

• mm Mm etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mil, 
negodaNL tu 0741/13M38. (Profil Expert Hune
doara)
• MXtPn® Dunărea 480 milioane, negodaNL
Tel. 718705,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara) ț
• centart ă etaj X bine întreținuta preț 9000
euro L 0254/743222,0M&615637,

0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

Cumpăr qar -mveu' (20)

• gmanliA M Dam, zonă bună eta| Interme
diar, Indiferent de stare. Ofer prețul pieței. Tel 
211587. (Evrika)
• sonata Danfarata 22 Decembrie, Măristt, ofer 
preț foarte txATUaSS* 235589,07X/D62014, 
(Casa Granda)

Vând ap. 2 camere (03)

• Dm, zona Dacia, parter, amenajată, totul 
nou Preț 520 milioane lei. TeL 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• zMOadi parchet gresie, faianță apometre, 
gaz contorizat repartitoare, instalații sanitare 
noi, cabină de duș^reț 500 mii. neg. Tel. 235588, 
0722/62409L (Casa Grande)
• aaaaMa gresie, faianță, contorizări balcon. 
Preț 430 ni lei Tel. 235588,0722/624091. (Casa 

Grande)

• dHMMNMfeAl,Kmp,parchUwxnetre. 
2 focuri gaz, preț 21000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• semldec, gratis, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, zona Al. Armatei, preț 770 mil. lei, 
tel 0742/290024 (Prima-lnvest)

4 «Mk A 56mp letapom
2 focuri gaz, preț 30 000 euro, teL 0722664004. 
(Prima-lnvest;
• urgent! Zona tic. Auto, vedere la bulevard, 
amenajări Interioare de calitate, contorizări, ușă 
metalică preț 720 mil. lei, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• dec, aM ultracentrală et 2 balcon mare, 
parchet contorizări, st 56 mp, vedere la bule- 
varttpreț 30000 euro, tU 072X710901 (Prima-

• am MtiMfc et 1 cu balcon, preț 540 ml lei, 
tel. 215212. (Prlma-lnvest)
• am AL-Strelulul semidecomandate, gresie, 
faianță, gaz contorizat Preț 580 mil. lei. TeL 
219(70, (Mu Itlprima)
• am AL Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, faianță t doc operit Preț 1.150 
mld.IUTel.il» N

• wgsA dec, 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 1,4 mid. lei, neg. TeL 
0745/253413,206003. (Mimason)
• uromdK, amenajat et 2, balcon Închis, 
zona LiliacuIui, contorizat 52 mp, preț 31000, tU 

0745/253411 (Mimason) .
• am Catedrală (I. Manlu), et 2, dec, 2 
balcoane, bine întreținuți contorizat vedere la 
bulevard, preț 13 mid. lei fel 0745/266071, 
(Mimason)
• bd. DecebaL et 3 dea, 60 mp, amenajat pt 
pretențioși de lux, complet mobilat utilat dotat 
totul nou, tei.. 072X7158® 0740173103. 
(Mimason)
• rana Băfcmw •< 3, sdea, multiple 
îmbunătățiri, lltfer. Im baton, 790 mii. lei, tel. 
0745/640725, exdus credit (Mimason)
• tir, CaraglaA dea, părter înalt balcon închis, 
beci, îmbunătățiri, ocupabil Imediat preț 30500 
euro, tel. 0745/266071,230324. (Mimason)
• M Decebti, vedere spre spital, bucătărie 
modificată contorizat, preț 32000 euro, tel. 
0726/715893,0740/173103. (Mimason)

• am AL Armatei, superamenajat, complet 
mobilat și utilat mobilă la comandă modernă 
Ocazie! Preț 785 mii. lei, negociabil. TeL 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000)
• ana Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit preț 585 mii, negociabil. TeL 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centntt, împăratul Traian, parchet 
modificat contorizări, preț 900 mii, negociabil. 
Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).

• ocazie, zm piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat pref 2&000 
euro, negociabil. TeL 235208,0724/630351 (Rocan 
3000)
• zm Hero 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, negociabil. Tel. 235208, 0721/985256 
(Rocan 3000)
• zm N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare„închis> parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, negociabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă cenMă l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termici amenajat preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620351 (Rocan 3000)
• zm Ion Creangă et intermediar, neame- 
najat contorizări. Preț 1,15 mid. lei, negociabil. 
Tel. 231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• zm Gojda et 2, amenajat contorizări. Preț 
900 mii. lei. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ramMeromaminta amenajat gresie, faianță 
fără balcon, Dacia et 3. Preț 610 mii. lei. TeL 
227479,0745/367893. (Garant Consulting)
• zona PropuiS, st-70 mp, et intermediar, 
balcon mare, decomandate, preț 1,1 mid. lei. TU 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• semidecomandate, complet mobilat conto
rizat TV color, frigider, aragaz, et 3, Al. Armatei, 
preț 780 mii, negociabil. TeL 0745/411449. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
• dncomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon mare, parchet, bloc de 
cărămidă acoperit cu tablă Eminescu. Preț 960 
mii. ROL 96000/RON. Tel. 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• decomandata, ratare în două părți, st. 60 mp, 
geamuri termopan, centrală termică proprie, 
gresie, faianță, complet mobilat modern, Ion 
Creangă Preț 1,6 mid. ROL/160.000 RON. TeL 
0740-914688,0720370753. (Casa Betania)
• kicălzfre proprie, contorizări, scară cu 
interfbn, balcon, bloc cu 4 etaje, Aleea Straiului. 
Preț 530 mil. Rol/53.000 Ron neg. Tel. 0740914688. 
0720-370753. (Casa Betania)

• MX decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut, Bălcescu Preț 90( 
mii. ROL/BODOD RON neg. Tel. 0724-169303,0743- 
103622. (Casa Betania)
• M 3> decomandate, balcon închis, con
torizări, bine întreținut. Aleea Neptun, Preț 12 
mid. ROL/120,000 RON, Tăi. 0742-005228, 0720- 
387896 (Casa Betania)
• MXparchet, balcon,contorizări, bale cu

kl,» Hullrt hiraataUA ADini nliTipnuM DUCKtrra ir ra
Pădl. Preț 900 mil. ROV90.000 RON, Tel. 0744- 
6809110724-189301 (Casa Betania)

• M l decomandata gresie, feianta parchet 
laminat, balcon Inchlă merită văzut, st 65 mp., 
Dorobanți. Preț 32.000 euro. TeL 0741-120722, 
0724-168M1 (CaM Betania)
• mMM IMtaM gresie, feianță, parchet 
laminat balcon, contorizări, bine întreținut. 
Afara CrteuW. Preț 650 ml RO/aooe ROh, Tel. 
0724-16930X 0743-103621 (Casa Betania)
• IBM Mtoarau decomandate, 55 mp, et 2, 
vedere la stradă parchet centrală termică 
balcon, ocupabil Imediat preț 995 mil. lei tel. 
0788/165704,0724/254061,232808 (Fiesta Nora)

• hm IM Manta decomandata at Interme
diar, st 64 mp, 2 balcoane, unul închis, hol 
central, cămară debara, parchet faianță, 
contorizări, bine întreținut, preț 12 mid. lei, 
negodaNL Tel. 0723/251,498,074^302200. (Reda 

Nora)
• MM titaMA et 3/4, Noc dă cărămidă deco
mandate, centrală termică vedere In față 
balcon închis, parchet gresie, falanta Nne 
întritfnut, negociabil, teL 0745/302200.078a/ 

16570. (Ftasfe Nora) ■
• earn MU decomandata balcon, debara, 
cămară parchet contorizări, hol central, posi
bilitate de modificare) boxă preț 1080 mil. M, 
negociabil, tU 0788/165703,0745/302200, (Fiesta 
Nora)
• Zona Morita decomandate, et. 3/4, modi
ficat 55 mp contorizări, hol central mare, 
balcon, preț 32.000 auro, negociabil, tel. 
0743/302200,0723/251498, (Fiesta Nora)
• ramMaaonwMa M X Str. 1 Decembrie 
apometre, gaz contorizat parchet Preț 1,06 mid. 
IU hegoc&IL TU 228540. (Ag. Ella)

• MMkhCMMndii^ buc&tftrli modl» 
fleată gaz 2 tacuri, apometre, gresie, feianță 
can^we separata Preț870 ml lei. Tel. 22KS49. 

talcoirindiixeta) 1, Al’NeptuuPreț 125 mid 

IUT0L22B540.(Ag.Ella)

• ătaMMINM M Intermediar, centrală 
termice parchet Mcon închis. Preț 900 mil. lei. 
TU228540?(Ag.Ella)

• « rimăratata Mmm «tal V4, acoperit cu 
tablă mole, faianță parchet apometre, gaz 
contoriat. Preț 950 mil. lei, negociabil. Tel. 
228540. (Ag. Ell«)

• aeiNăacaniandata M 2, Scărișoara, 
modificări, gresie, faianță contorizări. Preț 680 
mILIU IU 226640. (Ag. Ella)

acoperit cu taNă apometre, gaz contorizat aer 
condftlonat parchet, gresie, faianță ușă capi
tonata balcon închis. Preț 650 mil. lek TeL 228540. 
(Ag.Ella)
• aamldocomaiMă > Dadă contorizări, 
mochetat canalizare separată Preț 530 mil. IU 
M2WC(*p.Etar
• eeNtitaooMiiMă Mk>r, centrală termică 
emenajtt apometre; laveNI, ușă stejar. Preț 700 
mil. leL Tel. 228540. (Ag. Ella)

• «ftaU Zonă centrală bloc de cărămidă 
acoperit contorizări, camere cu parchet blhe 
întreținut. Preț 850 mil. lei. TeL 0745/253662. 
(Evrika)
• zom BaM etaj Intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mare închis fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mil. IU Tel. 
D723/G60160. (Evrika)
• zM NtoraMidă etaj intermediar, deco- 
moi) b, Cenuuft termica, camere cu parchet, 
panoramă frumoasă Preț negociabil. Tel. 
0746/253662. (Evrika)
• zom MtaenM) et 1, bloc de cărămidă 
centrală termică îmbunătățiri, sau schimb cu 
apartament 2-3 camere, zonă centrală +' 
diferență Preț 850 mii. lei. Tel. 211587; 
0723/660160. (Evrika)
• imit decomandata centrală termică etaj 
1, Minerului, bloc cărămidă, gresie, faianță 
parchet cu sau fără garaj. Preț850 mil. lei, nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)
• docomantita zom poliția județeană st 62 
mp, contorizări, ocupabil imediat Preț nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/560160. (Evrika)
• zona L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis, gresie și faianță în baie, 
faianță în bucătărie, vedere în două părți. Preț 
1,150 mid. lei. Tel. 0254/234401 (Rubin’s Home) :
• zom Bălcaocu, et 2, dea, CT, ușă metalică 
vedere la stradă Preț 1,05 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0727724551. (Rubin's Home)
• zonă cadrată etaj 2, parchet gresie, faianță 
apometre, baie cu geam, balcon, gaz contorizat
■ 1 foc, vedere în spate. Preț 985 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom L Creangă etaj 1, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificata mobilat. Preț 1X60 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• ukraoartraL doc, et intermediar, 2 balcoane. 
Preț 13 mid. lei. TeL 0254-234401, 0727706515. 
(Rubin’s Home)
• zona Dada, contorizări, repartitoare, bloc de 
cărămidă Preț 650 mii. Iei. Tel. 0254-234401, 
0727744923. (Rubin’s Home)
• zona KogăHcearaâH circuit, et. intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 0254-234401,0727706515. (Rubin’s Home)
• Dova, zona Micro 15, etaj II, decomandate, 
transformări interioare. Preț 520 milioane lei. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• decomandate, centrală termică parchet et 
2/4, bloc de cărămidă Bălcescu, ocupabil 
imediat Preț 9B0 mii. neg. TeL 235588,235589. 
(Casa Grande)
• greata faianță, contorizări, et. intermediar, 
foarte bine întreținut instalații sanitare noi, 
cartier Dacia Preț 600 mii. lei. Tel 235588,235589. 
(Casa Grande)
• ctata parchet contorizări, balcon închis, bd. 
Dacia Preț 760 mii. lei. Tel. 235588,235589. (Casa 
Grande)

IMtaMț gresie, feianță, parchet

(2UP7)

• zm AL Eminescu,et intermediar,suparame- 
nejat moNlănouă la comandă parchet gresie, 
Hanță balcon închis, contorizări. Preț 750 ml 
lei. Tel. 235588, (Casa Grande)

• zm Mmia gresie, faianță parchet, 
balcon închis, termopane, semidecomandate, 
acoperit cu tablă foarte frumos, TeL 
0788/572471, (Casa de Vlsl

• zm Dacta, semidecomandate, două holuri,
ri-ni-Ltf.rl-Bl.rl am* ea* bmII MKAAlakllCOntOnZWi, Talan™, pral 305 mii, rnQQCIfiDIL TSI. 
0)8^5^471, (Casa« Vis),
• nnk MHig dacoimndâte, contorizări,

• MNidMmin in bals
șl bucttărie, zona Dacia, preț 530 mil. negoclaNI. 
Tti. 078X572471. (Caia te m

• im lOta balcon, semidecomandate, gresie, 
felanta contorizări, preț570 ml, negociabil. Tel. 
0788/572471. (Casa de VIsX

• Avram tanw etaj Intermediar, amenajat 2 
convectoare, boiler, balcon închis, 670 mil. TeL 
710129,0740/146780, (Stil Imobiliare Hunedoara)

• bm Cm etaj 1, decomandate, centrală, 
îmbunătățiri, 750 ml Tel. 710129,0740/146780. 
(StH imobiliare Hunedoara)

• bm PăHnta, stal Intermediar, amenajări Inte
rioare, IncNs, 350 mil. TeL 710129, 
074X146780. (Stil imdNHare Hunedoara)
• Micro 7, etaj Intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mere x semidecomandate, centralii, 
îmbunătățiri, 420 ml TeL 710129,0740/146780. 
(Stil imobiliare Hunedoara)
• fee NM1 nenajat decomandata balcon, 
mobilă la comandă centrata 900 mil. TeL 710129, 
074X146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• bm 0T> decomandata tn circuit centrală 
balcon închis, 600 mil. TiL 710128,074X146780 
(Sfii imobiliare Hunedoara)

boxă, mansard! 
un miliard lei. TeL 710129, 
imODIUBrl iun

• eanMBBoaiamMă Mu» 5, «taj 4,280 mil. 
negociabil, tel. 0722/42M3X (Profil Expert Hune
doara)

• atenta Mm 7, «tai t, contorizat parchet, 
balcon, 350 ml, negoclaNI. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)

■ daegmandM zM ultracentrali CT, mici 
îmbunătățiri, suprafață mare. Tșl. 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).
• deccmandatazm Viorele, ata X parcat, 
centrală termică gresii falanta 480 ml nego
ciabil, TeL 072X420335. (Profil Expert Hune

doara)
• centrală tornkta în garanții Instalații 
sanitare șl electrice noi, balcon închis, preț 550 
miu negociabil (55.000 RON). Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• M X zona cinema Modem, Tel. 0254/743222, 
0742/515637,0742/581831. (lary Mya Hunedoara)
• itti, nnt OM, cdnvector,
gresie, faianță plus beci, preț 650 mil (654)00 
RON.) Tel. 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

• im BucagL etaj 2, centrali 640 m|L, nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)
• zona Bura* firi îmbunătățiri, 450 ml, nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/35S75. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Tratru, decomandate, centrata 800 mil. 
negociabil. TeL 718706,0745/354575. (Ag.omega 
Imobiliare Hunedoara)

• IM Mfero X et, 1, ușă metalică <30 mil., 
negoclebl'TaL 71B7O6,0MV3M875, tag. Omega 
ImoNllareHtraloara)
• HM Măre 5/1, etl, centrală amenalat 720 
mil, negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• nm MkA et. X ușă nouă «20 ml nego
ciabil. TeL 718706, 0745/354573. (Ag. Omega 
Imotallara Hunedoara)

• im tttt parter înalt, TOO mil, centrali TeL 
718701 0745/954575. (Ag. Omega imoNllare 
Hunedoara)

■ Mm i zona 1, camere decomandate, 
centrata bine taMnutagresta falanta sgațlos. 
Tel. 747798,0742/902488,0742/872106  (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)

' • dMMMdata araria. centrata Instalații 
sanitare nd, pfet 680 mil, zona Micro V. Tel. 
747798, 0742/902488, 0742/872106, (Tina Terra 
Mta Hunedoara)
• HădeooimMMLgreota faianță 2 convec-
toare, boilor, balcon mcntajtiuzele exterioare, 
apometre, preț 680 mll„ negiictabli. zona O.T. TeL 
74779X 0742/902481 I7210C rina Terra
Mta Hunedoara)
• deaomamieta ateț 1. centrata greata faianță 
apometre, preț 300 ml, nmctaW, Metan 
Eliberării. Tel. 747798,0742/9024«/(iM2/mi06. 

(TlnaTerra Mia, Hunedoara)

• imMbL centrata super renovat zona OM, 
prtt 790, negociabil. Tel. 747798,0742/902401 
074JW2106, (Tina Terra Mta Hunedoara)

• centrata im Mol, Micro ț bine întreținut, 
preț 350 ml Tel. 747796, 0742/902488, 
0742/872106, (Tina Tema Mta Hunedoara)

• zaM PregrezuL decomandate, at 2, 
mOQInCan, COrTOTIwli rIO«TltC OTMie, 
falanta parchet gaz 2 fox „ usl metalica preț 
1530 mii. lei, negociabil, tel. 072V254061. (Fiesta 
Nora)
• MMIMManlucuDecsbal,decomandate stx 
Intermediar, 2 băl, 3 balcoane. Daz 2 focugoT 
parchet start bună, octide unlclpret «MP- 
euro, negociabil, tal w»'’5M8ăW302200. 

(Fiesta Nora)
• UMtuiti ti 2 camere, contorizări, parchet, 
grestafelanță et. X Dicta ocupabil Imediat, 
preț no ml, tai, 0740/210780. (Prima-lnvest)

• M centrali 2 băl, balcon tncNs. parter, 
zona hw. Troian, preț 13 mW. lei, negodabl tel. 
(W^BO.(PffiTMnvwt)

• Mat 76 mp, contorizări,balcon IncNs, zonă 
centrală preț U mW. lei, negociabil, tel. 
074yiMb»(Prtma-invM

rarchtaflreitaflMitt,<tnmftytaforeln două 
părți, M OM0 tura, ML 8WM004, (Prima- 
lnvest)

balcon 10 
auro, se 

, teL

Cumpăr .i|>. 2 c.imeie (04)
• «anMMlcamere,(Mml)decomaridstătn 
Devă zonă bună de preferință ofel Intermediar. 
Ofer preț taft Tel. 211587. (Evrika)
• zoMBoMaxcluai 
plata pe lx Tel. 0W

• to Dm zonă bună plata Imediat tal US2U. 
(Prima-lnvest)

parchet 
Imediat

W(Ella)
ijul AG3, ofer (Rocan 3000)

Vaud ,ip. I r .uneu ie'>)

• idkaoanM. daatiMBdita eontoiaM tottk 
parchet gresie, faianță 2 băl, suprafață mare, 
preț 35.000 euro neg. 0W826.624. (Temporls)
• zom 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 colt Preț 48000 
euro, negociabil, tel, 0788/165703. (Fiesta Nora)

• zom Iran Corvln, decomandate, contorizări, 
balcon închis, faianță 2 băl. 2 balcoane, preț 
foarte bun: 1,200 mid. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251491 (Fiesta Nora)

• zimMMMI Nou, decomandate, et X 2 băl, 
3 balcoane închisă bucătărie mare, gresie, 
falanta ușă stejar, preț 1450 ml lei negociabil, 
tel. 0W8M9610724/254051. (flute Nora)

• zbm BMtsamldecomandata, et X parchet 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, mici 
modNIdri,binelentrabnul /r a» ml lei, nego- 
dabl M 8741/302200. CTBbGfim (Fiesta 
Nora)
• Zom Boțdi semidecomandate, bloc de 
cărămidă et 3, contorizări, parchet balcon 
închis, fără modificări, ocupabil Imediat, preț 
29.000 euro, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)

Miă L Creangă imanift centrală 
upebil imodțtapNt M mH Minago- 
oMă OfMriSuK (Rom 9000) 
RmM tt^tu centreH termică 
ri, parchet laminat sau schimb cu

•a

• zoM iMoaMală AL Neptun, decomandate,
2 băi, balcon, centrată termică th garanție, parter 
înalt bun șl pentru privatizare, ocupabil Imediat

• ramMeconiandM M Intermediar, centra.., J 

termică termopane, parchet laminat ușă 
metalică balcon închis; zona Uzo Balcan. Preț 
850 mil. lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• deoomandata 2 balcoane, 2 băl, gresie, 
falanta parchet, apometre, st 78 mp, etaj 1, B- 
dul 22Decembrle. Preț 1,6 mid. lei. Tel. 228540. 
(Ag.Ella)
• dacoiMndataZ băl, gresie, faianță laminat 1 
cameră Instalații sanitare noi, centrală termică 
balcon închis, uză metalici fete exterioare, AL 
Neptun. Preț 138 mid. lei. Telefon 228540. (Ag.

■ dsNMMata > balcoane, apometre, gaz 
contorizat 2 focuri, vedere pe 2 părți, blx de 
cărămidă etaj 1, George Enesca Preț 156 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandata 2 băl, centrală termică gresie, j 
faianță, parchet, zona Liliacului Preț 145 mid;
lei. Tel. 22854a (Ag. Ella)

COhNEX

5
Pentru ca oferta noastra nu are grad de comparație

ccnți/rninut 
cu orice numai 
din Romania*
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Bani inupoi pe telefon***
CAD/ reducere
J O /O la convorbii

A

de rmnuU» naționale gratuit* 
lunar pe viața' SMS >’i tl ’j .

A i» l» : F ■

Str. Louis Pasteur nr. 1, Tel: 0359.427.370, e-mail: dient@cg-gc.ro 
www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.0strv4ail.ro

Prelude nu cârtita f-VA» telefoane îfi IsîMte stocului disponiftil. Otenă vâlsUilâ peniru ăbuftamentaie încheiat până (a 31 mal.
* Plin otice ewaop{iune efe voce gratuită un an întreg. ** Pe o perioada de 4 tuni. 12$ în puncte de kjîaliSate. 4*‘ “Ofertă valabilă peahu oersoartete 
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Haighrta. lași. Maramureș. Meamț, Satu Mare. 5â*ajt Sibiu, Suceava, Tulcsa, VgsM, Vâlcea.
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http://www.cg-gc.ro
http://www.0strv4ail.ro
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• dec, el 1-2 în H-uri la pagi, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)

■ta etaj Intermediar, 
ndBonat, parchet, șt 74 

. , aBMO. (Ag, Ella)
■ dacomamtete, 2 ML contoriziri, garai, 

U&L& m&TBr et Iș L laAQa aMaSwr <
Tel 0745/411449. (Agenția ImoWllara Nr.l)

7 «zona AL Neptun, peter, decomandate, 
* amenajat, centrală teirmcs, parchet Zbăkboxi, 

bucătărie modificat! Preț 1350 mW. tei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• rana ac|* etai. t semldecomandate, 
contorlziri. Preț 30.009 euro, negociabil. TeL 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona AL ArmatelefaiJ, semldecomandate, cu 
balcon, bine tntrâtinut Preț 800 mil lei. TeL 
0254/234401. (RubWS Home)
• zana et 2, amenajat, contorlziri
Preț U ila. .mitefon 0254-234401. (Rubin's 

Home)
a fetești-terwAAtetraD AH• bme wKtacu nou imeca«, contonzan. preț 
«MW.Tel.0254 tt,( 4B Whin's 

Home)
euronegTei 025423*501 (RL^ftome)0-000

• nM HraRMBL r QL P i ii 'I ji Ui paTCiiet 
balcon. Preț 1,500 mid. lei Tel. 2IM70. (Multi- 
prima)
• na Mhera* semldecomandate, centrali 
termici, tMte dotări» Preț 1200 mid. lei. Tel. 
219479(Multiprima)
— ^a*A i lUi arLimăiaiit •Manila*• SMnK 1OM y itracfinuw poTrer, amenajat

miui.lvli Tul» UfJQrAJflRKL \QTeen
Contact)

• son* mhoms flresre, Twanp, st, owcont 
49000 euro. 1810788/572471.(081 deM
• aaaa DM* saffMccomandtta, gresie. 
Tai&nțai contonzant prst wu mu. rngvCMDii» i w. 
078&/572471. (Ca» VfȘ).

cohtorizirL

centrală termică, aei 
mp. Preț 33000 euro.

Vând ap. 4 camere (07)

C
n

mid. negociabil. T (casa de Vis).
• etollzoi Mr BSrnlLneoodablI. -
Tel. 718705 O746/»«i 'Ag Omega Miliare 

Hunedoara)
620.mll. 
omega

• Mm fe modificat 550 mii negociabil Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. On a imobiliare 
Hunedoara) .
• ana ratatei de Tricotam, cțrtraM. 850 mil., 
negociata 11. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)
• dfe| 2, Micro 3, bloc de cărămk» 2 balcoane* 
spațios, preț 700 mil. Telefoane 747798,

’’ 0742/902488,0742/872106.(TlnaTerraMla.Hune
doare)

"" • grecie, felanță Micro 3, etaj 3, Tel. 747798,
0742/902488^0742/872106. (TlnaTefTaMIa Hune

doara)
• Mm 6, decomandate, amenalat gresie, 
faianță, parchet lamelar, centra», uși metalici, 
720 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mhel Vfamzul modificat din 4 camere, deco- 
manoatGi Etaj intcrniedi&r, centroift, oueatanu 
mobilați, 35.000 euro, negociabil. Tel. 710129, 
0740/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• aim i, modificat din c camere, etai imerme- 
dlafJtacnnandața, rantralA 5M.mil.TaL 710139..

. 0740/146780. (S« Imobiliare Hunedoara)
• Tram8vM*etajl'convectoar idler, 780 
mil. Tel. 710129, 0740/146780 (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL IMa» amenalat, 2 balcoane închise, 
convector, 750 mil. Tel710129074Q/14678O (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• MkroS* etaj 2, semldecomandate,280 mil. Tel. 
710129,074Q/14678O (Stil Imobiliare Hunedoara)
• dKpmandate, bcL Mihai Viteazul, etal 3, 
centrală termică, hol mare, gresie, faianță, ușă 
metalică, 880 mil., negociabil, tel. 0741/130438. 
(Profil Expert Hunedoara)
• Mm 7, mici îmbunătățiri, 280 mii. lei. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• aacommdam,CMram termică, etaj intemne- 

“• diar, zona Micro V/l, preț 850 mil. negociabil
(85.000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/615637, 

' 0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• modMcat to 2 camere, centrală termică, 
gresie, faianță, ușă metalică, etai intermediar, 
zonă centrală, preț 750 mii. (75.000 RON). Tel. 
0254/743222, 0742/615637,0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• cu garai* zonă ultracentrală, preț 35.000 euro. 

;* Tel, WVH3222, 0742/615637,0742/581831  (Lary 
* Mya Hunedoara)

• Davabd. Decebal, etaj intermediar, decoman
date, amenajat superb, CT, temnopane. Preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0720/437889 0720/348089 (Green 
Contact)
• sena Datai* fie comandate, et Intermediar, 2 
Ml, 3 Mlcoane, centrali termică, ușă lemn 
masiv, parchet de stejar, vedere In două părți, 
prețl^ mltL lei tel 0723/251499 232 809 (Fiesta

• zana lan Creangă, decomandate, et 9 cu 2
kslAAteM. e+llMteowtei moQmCSn interioare aeoseoite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
șl aM schlmMte, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabll în 48 de ore, merită văzut 
Preț 57.000 euro, tel 0723/251498,0745/302209 
(Fiesta Nora)
• MM fantoMcu, decomandate, bloc de 
cărămk»90 mp, et 1, centra» termică, 2 băl, 2 
balcoane, Mrchet gresie faianță, bucătărie 
modificată, vedere In 2 părți, zona liniștiți preț 
57.000 euro negociabil. Tel. 0723/251499 
0745/302209 (Fiesta Nora)
• zona H Decembrie, et Intermediar, 2 ML 2 
balcoane, centra» termici, tMte dotările, 
mansardă, garaj. Preț 69000 euro. TeL 219479 
(Multiprima)
• tem nanMava, et Intermediar, 2 bll gresie, 
faianță, parchet, totul nou. Preț 49000euro. Tel. 
21947O.(Multlprlma) '
• zona Dălwacu, etaj 3, stU0mp,2MI,parchet
contorlziri. Preț 35.000 euro. TeL 0254-234401. 
(Rubin’s Home) ?
• zona Imtoaicu, decomandate, 3 Mlcoane, 2' 
Mi, parchet Preț 45,000 euro, negociabil Tal 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zana Goi* etai 2, semldecomandate, 
ceffirajatennica, parcnet, oucAtane mouincata, 
faianță, greș» contorizări, uși de stelar, balcon 
dt$chis,st80 mp, vedere în spate. Preț 15 mid. 
M. Tel 0254034401 (Rubin's Home)
• dasamaraMferaM sub bloc, zona împăratul 
Ttafan, preț 93 mialei. 0745*059608 (Mlmason)
• daoMMndate, a» 3, zona ion
Cnut, greste, TaloliLatCC
ne, preț 49000 euro Teista 
(Mlmason)

• modMcat ta 3 camere, o intermediar, 
centrală rmica, Dine intreținut, preț său mii. 
(95.000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• gaz șl apă, grădină + livadă, zona Peștiș, preț 
1,400 mid. lei (140.000 RON). Telefoane 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• ctecomanda* rana Paring, etaj Intermediar, 
îmbuMtițit, 650 mii., negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

termici, Interiori, 900'milioane Id, negociabil. 
Telefon 0722/42033. (Profil Expert Hunedoara)

• ton* €mM vechi. pretabllă depozit 3 
camere, curte, 600 mil. negociabil. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara).

Cumpăr case vile (14)

• wgmtl Cu grădini în Deva sau Simeria, plata 
Imediat 215212. (Prima-lnvest)

• ta Deva, 2-3 camere, zonă buni, teren 400-500 
mp, ofer plata pe loc. Tel 0788/497615. (Agenția 
Imobiliari Nr.l)

Vând case la tara (17)

Vând case, vile (13)

‘ 3, zona ion Creangă, par- 
' S 2MI,2oalcoa- 

euro Telefon 0W159573

L dea, 2 băl 2 
rizatlOO

euro neg. tel. 0740/173161

__.T_ .________3-4 camere, în Deva, etaj
intermedia^ zonă bună. Ofer prețul pieței. Tel. 
21137,0745/253662. (Evrika)
• Per. Cu gs raj sub doc, str. Cuza vedă sau Imp.
Traian, tel. 0745/640725. (Mimason)

• derararaitoș. aaa termică, 2 Mi,
l»v»hll, hi urato ««terlnara, erinrffera

nd, etaj Intermediar, zona Belan. Preț 11 mid. 
Id. Td. 228540. (Ag. Ella)
• decomandata, 2 băl, amendat centra», 
termică. Izolație Italiană, Eminescu. Preț 40600 
euro. TeL 228549 (Ag. Ella)
• drarawMMa, ““ Carp* modificat 2 ML

instahțil sanitare doi, 2 balcoane U 
închis cu termopan). Preț 155 mid. Id. TeL 
228540. (Ag. Ella)
• dsss-sKfaie, 2 băl, î balcosne, smeriajat. 
rnadîucai, centra» tenincâ, etaj 1, Hor», ri n 
49000 euro. Tel. 228540. (Ag El fa)
• dra,2 balcoane, 2 băl, CT, lavabil zoni buni, 
preț 48000 euro, tet 0749026029 (Prima-lnvest)
• «gant 2 băl, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95 mp, ultracentral, preț 50000 euro, 
tel 0742/210780. (Prima-lnvest)
• dec*, contortdrt st 100 mp, amenajat, gresie, 
faianță, parchet, 3 balcoane, ultracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec, 2 balcoane închise, parchet, centra» 
termică, 2 băi, zona I. Creangă, garaj sub bloc, 
amenalat occidental, preț 62.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• unantl 2 băl 2 balcoane, CT, ultracentral, dec, 
parchet, preț 13 mid. lei, tel. 0725/710903. 
(Prima-lnvest)
• 2 apartamente cu 4 camere fiecare, b-dul 
Decebal, etaje Intermediare, amenajate modem, 
cu centra» termică în garanție, suprafață mare, 
termopan, 2 băi amenajate, bucătărie mare. Preț 
1,7 mid. lei flecare. Td. 0723/660160, 211587. 
(Evrika)
• uraantl Decomandata^ et Intermediar, zoni 
frumoasă, 2 balcoane, 2 băi, st 95 mp. Preț 35.000 
euro. Td. 235581 •. (Casa Grande)
• Mtn Ki centra» decomandate, V* tril.
negodalftTd 1745/354575. (Ag. Omega
Imobiliare Hunedoara)
• zona (XC, centrală, 2 balcoane Tel 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega imobiliare Hunedoara)
• Mrada MuateaM decomandate, 2 ML

»
 parchet, dentrală, preț 960 milioane tei.
129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hd).

• lease,în Deva, zonă liniștită, curte șl grădină, 
flecare cu cite 3 camere mari, încălzire centra» 
amenajări Interioare. Prețuri negoclablte.Tel. 
0745/253662,211587. (Evrika) .
• zona Hwedoara, renovată recent gaz, api,
rnaroTor, roșa septica» 2 camere, Ducatane, noi, 
Mie cu cabină duș, anexe, curte betonată, gră
dină șl livadi, st 1700mp, 2000euro, nego
ciabil. tdefoane 25W162 0720/354.453. 
(Temporls)
• zona Călugăreni, CT, 3 camere, curte, grădini, 
2 holuri, bucătărie, 2 Ml, se poate mansarda, 
parchet gresie, falanți, st 960 mp, garai în 
construcție, preț 2,500 mid. Td. 0725/825624, 
232425 (Temporls).
• Deva, mm Oltuz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucitirie, bale, pivniță 
mare, parchet CT, teren600 mp. Preț 75000 euro 
negociabil Td. 0720/437889,0720/348089. (Green 

Contact)

• Om, am Aurel Vldcu, P+l, P: garai, 2 
camere, bucitirie, scări Interioari; et 1:3

• camere, Mie, cămară, terasă, CT gaz, parchet 
- faianță, gresie, ST=330 mp. Preț 23 mia. lei. Tel 

0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• fa 5 Km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucitirie, Mie cu boiler, amenajate, parchet

a
termopane, CT; al ddlea corp: bucitirie, 
curte betonata, anexe, grădini STsiTOO 

mp, gaz fa poartă. Preț 13 mid. lei negociabil. 
Telefoane 0720/437889 0720/348089. (Green 

Contact)

•____________ ,________ _ _________________
falanți șl gresie, bale cu boiler, amenalată, 
pivniță, curte betonata, fantănă, api trași în 
casă, gaz, grădini 1800 mp. Vănd sau schimb cu 
apartament 34 camere Deva sau Simeria preț 
1.4 mid. ld.Td. 0720467885 0720/348089. (Green 
Contact)
• ăteterife setei centrali, 3 camere mari, bucă
tărie mare, oaie neamenajată, 2 focuri gaz, curte 
betonati, grădini 350 mp. Preț 135 mid. lei. Td.. 
«720/437889,0720/348069. (Green Contact)
• Deve,aoMCălugărenl, 3 camere în circuit hol 
central, bucitirie, loc de Mie, gaz 3 focuri, 2 
beciuri, api trasă în curte, grădina 1700 mp. Preț 
13 mid. Id. Tel. 0720/437889 0720/348089 (Green 
Contact)
• vUn#u9Deva,P+l+M,7camere,2llvlnquri,2 
Ml, CT, garai. Plus încă un corp: cameră, hol, 
DucwanE arnenajflre moaGm» cure și oraaina 
S^1800 mp. Preț 79000 euro neoodablL Tde- 
foane0720*07888,0720048089. (Green Contact)
• efemetetelăcamere, 2 ML bucitarie, ganj, 
cenîia» termica, termopan 'uu mp, grâcinâ 
preț 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima-

• cfefertdM camere, bucătărie, podită, soM 
teracotă, api, gaz, curent teren 700 mp, FS 20 m, 
ocupabllă Imediat preț 25000 euro. Td. 
0745/411449 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• mm Ceara* 3 camere, bucitarie* bale, 
poOerc IsTWi HIV H, CefhjAJa
termică, canalizare, gwal pt 3 mașini ST400 mp, 
FS 15 m, preț 65000 euro, negociabil. Tel. 
0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• zom CeangA Ac 2004, parter+mansardă, 4 
camere, bucătărie, 2 băi, terasă 60 mp, centrală 
termică, garai pt 2 mașini, ST 600 mp, preț 
119000 euro, negociabil. Tel. 0788//497615 
(Agenția Imobiliară Nr.l)

• to Dm zona Parc, 3 camere mari, bucătărie, 
baie mare, apă, gaz, canalizare, teren drept 1100 
mp, preț 105000 euro. Tel. 0788/497615 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• aoMPM4camere, decomandate, bucătărie, 
Mie, gresie, faianța, parcnet centrală termica, 
preț «1000 euro, negociabil Tel. 0788//49761S 
(Agenția imobiliară Nra)
• zatei centra» 4 cam, amenajată, parchet 
gresie, faianță, termopan, 2 ML bed, conto- 
riz«ă,garsi,curte, grădină. 700 mp, ocupabllă 
ImediatP<<ț 110-000 euro neg. tel 0745/640725 
(Mlmason)
• sjr,M.&n-:-es:u.2camere,hol,Mie,grăt£nă

1 pro-j 4,250 mp, cu acces comun, pretaM firmă, 
preț 15 mid Id, tel. 0745/640725 (Mlmason)
• NMlM*6camere, suprafață uti» 220 mp 
+ Clădiie în culte, ST 1020, 59000 euro. Tel. 
718705 O7U5/35457 lAg. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• carito leșnlc, cărămidă, 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte șl grădini aprox. 20 ari. Preț 780 mil. 
lei, negociabil Tel. 0723/660169 (Evrika)
• 1 camera mari, bucitirie, bale, încălzire 
centra» zona Vețel, curte șl grădini 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. TeL 0745/253662. 

211587. (Evrika)
• la 14 km de Deva, construcție nouă, 2 camere, 

' bucitirie, hol, plvnlți, grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mil. lei, negociabil. TeL 0725/829624, 

072W93 295, (Temporls)
• urgent 2 camere, bucitirie de vâri, teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poarti, 
canallzaraț-zona Tămpa, preț 850 mil, tel 
0742/aooatțPrima-ltwest) 
seldwi,mSiiSi13pta^ha»^^teT* 

grădină 9 ari, OBi recent renovata, preț 1200 
mlL lei, telefoane OT23/2SM98, 232809 (Fiesta

■*2004 din BCA, compusă 
ucâtărie, bale, CT pe gaz, 
camere, grădini ST=1350 ma 
lei nea Tel. 0720/437889

ăknorla, 3 camere podite, bucătărie cu

pivniță, curte betonată, țintar» apă trasă în

• to Dobra, 
bucătărie, fid 
pentru cast noul, cu proiect 
cu 4 camere, 2 Ml, bucăt 
curent, ST 6000 mp. FS 40 m, preț 500 mil. neg.
Tel. 0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• ta Citotar, 3 camere, 100 mi lupru sțe 
construcției, gresie, raianța, perenei cenuata 
termici, curte betonată, suprafața terenului 912 
mp. Preț 1,600 mid. lei. Telefon 219470. (Multi- 
prima)

• ram CMsa3camere, grajd, șuri, 6000 mp, 470
mii. negociabil. Tel 718706, G745/3S4575. (Ag 
Ufnega irnooiiiare u

• Stonria, DN 65 Intravilan, ST=3000 mp, FS=120 
m, apă, curent, gaz. Preț 6 euro/mp. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• spre Coz» intravilan, 
FS=12 m, curent electric 
milioane lei negociabil. 
0720/348089. (Green Contact)
• spre Aknașu Sec, Intravl ST=2000 mp, 
FS=1T m, curent electric, poslbi 
Preț 7 euro/mp. Tel. 0720/437889, 
(Green Contact)
• Mungbaa Vulcan, Intravilan, la Intersecție, 
ST=800 mp, posibilități api, curent Preț 7 
euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• VM Intravilan, la asfalt, acces din DN 7, 
ST=1800 mp, FS=16 m, curent gaz. Preț 200 
milioane lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• extatflan 87=1800 mp, zoni de agrement 
Preț 100 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
072Q/34B0B9. (Green Contact)
• Dura, totravlan, zona Dacia Service, 5=2235 
mp, la asfalt toate utilitățile, dublu front stradal 
40 m. Preț 19 euro/mp, urgent Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• totravlan, ta Leșnlc, fS 12 m. st 510 mp, Ideal 
construcție casă, toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tei. 0726/825624, 
231108. (Temporls)

• MrtMtal pa DN7,st 17500 mp,fs loom, toate 
utilltațWe, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• ta* * casi, st 650 mp, zoni excepțională 
Deva* toate facilitățile, posibilități de plată în 
rate; ML 0721/815781. (Prima-lnvest)
• ifeMtaade Deva cu utilități, st 1000 mp, preț 8 
HfșMp* tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• IMMiHk pa DN7, st 17S00 mp, fS 100 m, toate 
utiltfțlte, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(PfliWHnvest)
• MM Chete, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706^0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 

TeînS^SS^^On^t^lSire 

Hunedo
• am Vetea Seacă, Idea) construcție ha», 7200 
mp. Td. 718705 0745/354575 (Ag.Omegalmobll- 
fere Hunedoara)

• efor paatra cetățeni străini sau firme aș 
ment 4 earner ecomancati notate șir 
zona I. Creanaă, etaj 2, centrală termici 
euro/lună. Tel. 227479, 0745/367893. (G 
Consulting)
• caut casă cu 3 dormitoare, pentru fachir 
cetățeni străini. Preț la vedere* Tei 22 

0788/361782. (Garant Consulting)
• se oferi spre închiriere ap. 2 camere, mc 
șl utilat, în zona pieței centrale, decoman 
et. 1. bloc de cărămldi, centra» termică 
aragaz, mgioer. mașina w spaiax automate 
amenalat in stil occiaemai, pentru pretai 
Preț 300 euro/fană, tel 0723/251499 0745/30 
(Fiesta Nora)
• sa oferi spre închiriere ap. 3 camere, în 
Dorobanți, decomandate, cu centrală terr 
living mare, mobilat șl utilat, preț 200 euro/ 
tel. 0788/165 703. (Fiesta Nora)
o sa oferi spre închiriere ap. cu 3 earner 
zonaGojdu, decomandate, mobilat șl utik 
centrală termică, pe termen king, preț 
eura/luni tel. 0745/302200. (Fiesta Nora)
• star spre închiriere garsonieră con 
mobilată, centrală termicăjTV color, frig 
aragaz, telefon, zona M. Eminescu. 
0745/411449. (Agenția Imobiliari Nr.l)
o ofer panta închiriat, în Deva, ha» depozit 
producție, toate facilitățile, ST 1500 mp, pi 
euro/mp Tel. 0788/497615. (Agenfia Imobil 
Nr.l)
o caut urgent de închiriat garsonieră 
apartament 2 camere, în Deva, zonă br 
(ne)mobllat Ofer 80-100 euro. Tel. 0745/253 
211587. (Evrika)
• ofer pt închiriere casi, în Deva, 3 cam 
curte, anexe, nemobilatil zona Călugăreni, | 
300 euro/lună pt sediu firmă. TeL 0742/290 
(Prima-lnvest)
• caut ap* mobilat, în Deva, pe termen lung 
oferi chiria în avans, tel. 0721/055313. (Prii 

Invest)

urgent de închiriat garsoniere 
te (ne)mobllate. Se oferi plata ar 
intle, reducere cu 50% a cor

Eminescu, 4400 mp, tMte 
utilitățile. Preț 30 euro/mp. TeL 219479 (Multi
prima)
• Paroele da teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1000 mp, 
front stradal 24 m, curent gaz, preț 20 euro/mp. 
Tel. 0745/411449 (Agenția Imoblltart Nr. 1)
• 4Jtt ap, teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, toate utilititi» 24 m, deschidere la 
dram Telefon 0745/4)1449 (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• toexdusMato lOOOcnpiterenJntravItan la DN 
7, vizavi de Siserica aaptfati, linM srMteri.i 
auto, front stradal 145 m, toate utifitățlle, acces 
fa DN 7 șl calea ferata, preț 100 euro/mp. 
0745/411449. (Agenția Imobiliara Nr. 1) 

•Micatot, ga Prelungirea Vulcan, preț 26 
euro/rrp. Tel 0721/245664. (Agenția Imobilfarâ 

Nr.l)
• MMufeutauM 22 Decembrie, ST 2500 mp, FS 
20 m, api, gaz, curent preț 25 euro/mp. Tel. 
0788//49761S (Agenția Imobiliara Nr. 1)
• lnlnHlantoSintandrellST1500mplFS18mp, 
apă, gaz, curent pe teren, preț 12.000 euro/mp. 
Tel. 0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•ta Măllla, fa DN 7, ST 2000 mp, FS 16 m, apă, 
gaz, curent în apropiere, preț 6 euro/mp fix. 
Telefon 0788//497615. (Agenția imobiliară 
1)
• ta ShMria, la DN 7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă, 
gaz, curent preț 12 euro/mp. TeL 0788/497619 
(Agenția Imobiliara Nr.l)
• garoafe de teren Intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafefe cuprinse între 500-1000 mp, FS 
24. preț 25 euro/mp. Tel. 0788//497615. (Agenția 
Imobiliara Nr. 1)
• »3 km de Deva, fa DN 7, ST 22/BO mp, FS 70 m, 
preț 12 euro/mp. Tel. 0788//497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• Deva totravlan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebita, utilități* Preț 15 euro/mp. 
Telefoane 072Q/437889 0720/348089. (Green 
Contact)
• 8to>ariaDN7,intravilan,ST=1900 mp, FS=16m, 
apă, curent gaz pe terori Preț 16 euro/mp nego
ciabil. Tel. 0729/437889 0720/348069. (Green 
Contact)

Nr.

i%lntravllan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata Imediat Tel. 215.212. (Prima- 

• cumpăr imn în Săcărămb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662,211587. 
(Evrika)

Vând spații comerciale (25)

• tetoMCu destinația depozit, teren aferent, 480 
mp, gaz, apă, canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 

Vulcan,Preț 35.000 euro, negociabil. 0746/163.445 
(Mlmason)

• aaat apartment 2 ca ™ „ nemobUat Ofer 60 
euro/lună. Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• caut apartament 3 camere* decomandate, 
moonct și utilat pentru persoane streine* orenm 
300 eura/luni. Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer gmonieri mobilați, Decebal, 90 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofet pentru cetățeni străini, apartament 2 
Camere, mopiiat, dotat, moot ia noua, centrala 
termici șl garai, zona pieței, etaj 1, 350 
euro/lună. Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)

• ofer panini incîiiriere gărsonieră, o 
complet mobilată, D. Zamflrescu, preț 
eura/luni. Telefoane 235205 0721/985; 
(Rocan3000)
• ofer patera închiriere spațiu comerc 
amenajat centra» termici, st 110 mp, Ideal b 
restaurant zoni foarte bună, preț 7 euro/r 
negociabil. Tel. 235205 0721/985256. (Roc

072V 985256,0721/744514,0724/620356. (ROC 
3000)
• spațiu comerciali bdul Dacia, 190 m 
amenajat, centra», preț 5 euro/mp. Telefoai 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoar
• spațiu comarcU, 30 mp, central, amenajt 
centrală, termopan, preț 200 euro. Telefoar 
710129,0740/ ’46780. (SUI Imobiliare Hunedoan

2 camere* ști, zona Zair 
firescu, semit ia- centrală terrrnci 
modificări Interioare, termopan, ușă metalic 
cu panel, balcon închis, favaoH, eu apartamen 
3-4 camere, etai Intermediar, zona ProgrestAu 
bloc de cărămldl Ofer diferență de 15 
milioane de lei. Telefoane 230479,0745/253662 
(Evrika) ■ ■ ------- --------------

ap* 3 camere, etaj 1, Al. Crișului, su 
cu similar, cu suprafață mal mare 
. Preț negociabil. Tel. 0745253662

• IC-42W mp; SI--4U0 mp, dotat cu utilele, preț
35.000 euro. Tel. 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831 (Lary Mya Hunedoara)

Direcția Generală de Asistență Socială 9I 
Protecția Copilului - Hunedoara

ocuparea următoarelor posturi, astfel:

Apartamente da primiră Ih mglm da urganțt - Valaa Jiului 
a referent (educator specializat) - Petroșani -lpost 
Condiții: studii medii
• referent (educator speclellzet) - Petroșani șl Lupani -1 post 
(perioada datemfinaoi)
Condiții: studii medii
• mundfor oaltflcat țbuctear) - Petroșani șl t&benl -1 poat
Condiții: ttUdkgemettee
Apratarrante finMa > MM JlbM
• refere-,t (educator apeolallzat) - Vulcan -1 poet 
Condiții stiKtri m«te
• referent (educator MmriafizaO - Vtdberi -1 post (perioadă determinată) 
Condiții: studii ntedU

data de 11 mal 2006, la aedlut DGASPC Hune-

se pot obține la (22117)

I
i

(22080)

RECLAME

Ei If I fllir' 1*1 ■ I A A_ I la | încearcă variantele speciale contra cost 
h V ll/bll I InfaH I *■■ ALEGE și COMPLETEAZĂ TALONUL!

H VARIANTE

i 1

SC EUIIOCOMHnT SRL ARAD ■ AL1ALA DEVA
. Societate cu principal obiect de activate reorganizarea și lichidarea judiciară scoate 

Ia vănzare prin licitație poMd cir strigare utilaje de prelucrare a lemnului aparținând 

S.C. BAR01¥W»MPEXS.R.L. HUNEDOARA
, •«pcfetatetofallment-

.raMlșIhEde rindelult cu 4 capete, mașină de îndreptat mașină de rindeluit la*grosime, 
tent mașină de cherttt șl dimensionat, uscător de lemn marca Baschild (2x60 

mc), ferăstrău circular cu masă mobilă, mașină de ascuțit pentru cuțite plane. 
Valoarea de pornire a llcltețiej: 2*600000.000 Id +T.V.A.
•Mașinărie rinrieluit Wemingcu 4 capete - 202.500.000 lei+T.V.A.
■ FordSierra- 8.100.000lei+T.V.A.
■ Ford Mondeo -160.000.000 tei + T.V.A.
■ Remorcă - 5.670.000 lei+IV.A.
■ Compresor de aer - 20.250.000 lei + T.V. A.
■ Copiator Minolta -12.150.000 lei + T.V.A.
■ Mașină de frezat pungi - 6.480.000 lei + T.V.A.
Bunurile sunt situate în localitatea Dumbrăveni, str. Cuza Vodă, nr. 45, jud. Sibiu. Licitația 
va avea loc în data de 03 mal 2005, era 14:00, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 4, cam. 18, et 1, jud. Hunedoara.
In caz de neadjudecare, licitația se va relua în zilele de 09 mal 2005,16 mal 2005,23 

SMl2005 șl 30 mal 2005, la ora 13.
Informații privind caietul de sarcini și taxa de participare la licitație se obțin la sediul 
Ichidatorului sau la tel: 0745/327.932.

Persoană de contact: Gheiguș Dan.

X ■ 1 a
1
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încă doi martori vin la bară
• A încetat din viață. Astrofizicianul 
american Philip Morrison (89 ani), care a 
participat la crearea primei bombe atomice, 
pentru ca apoi să se implice în lupta 
împotriva înarmării, a încetat din viață.
• Accident minier. Zece membri ai echipe
lor de salvare au fost intoxicați cu monoxid 
de carbon într-o mină din nord-estul Chinei, 
iar operațiunile au fost oprite, deși 30 de 
mineri sunt în continuare dați dispăruți.

Expuse la Palermo "
Roma (MF) - O sutană albă purtată de 

loan Paul al II-lea Înainte de a muri a fost 
oferită Episcopiei de Palermo și va fi 
expusă la un muzeu, a anunțat marți car
dinalul Salvatore De Giorgi.

„Petele din partea sus, din dreptul băr
biei, sunt mărturia greutăților întâmpinate 
de Papă la sfârșitul vieții”, a anunțat car
dinalul, precizând că sutana i-a fost dăruită 
de secretarul particular al lui loan Paul al 
I-lea, Monseniorul Stanislaw Dziwisz. Suta
na va fi expusă la muzeul diocezei Palermo.

■ Cântărețul Michael 
Jackson a avut intenția 
în 2003 să scoată fami
lia victimei din țară

Santa Maria (MF) - Procu
rorii au adus la bară, marți, 
un agent de voiaj și un reali
zator video pentru a convinge 
jurații de soliditatea acuzații
lor în procesul lui Michael 
Jackson pentru agresiune se
xuală a unui minor.

Femeia care a organizat 
călătoriile lui Michael din 
2002 până în 2004, Cynthia

30demorți
Colombo (MF) - O coli- i 

ziune între un tren și un î 
autocar a provocat ieri i' 
moartea a cel puțin 30 de I 
persoane în nord-vestul i 
statului Sri Lanka, a de- j 
clarat poliția.

Autocarul a fost lovit î 
de tren la o trecere de j 
cale ferată, în apropiere ș 
de orașul Polgahawela.

Al treilea 
accident 
de tren

Tokyo (MF) - O mași- i 
nă a intrat în coliziune i 
cu un tren de călători, j 
ieri, în apropiere de To
kyo, provocând rănirea i 
gravă a șoferului autove- ; 
hictdului.

Șoferul a încercat să J 
traverseze calea ferată, i 
intrând în coliziune cu î 
un tren format din opt i 
vagoane, care transporta j 
130 de călători.

Nici unul dintre călă- i 
torii trenului nu a fost i 
rănit. i

Daniella (Foto: EPA)

Montgomery, a povestit că a 
fost sunată în 25 februarie 
2003 pentru a rezerva patru 
bilete de avion doar pentru 
dus, cu destinația Sao Paulo, 
Brazilia, pentru membrii fa
miliei. Călătoria însă nu a 
mai avut loc.

Jurații au mai audiat, 
marți, mărturia lui Hamid 
Moslehi, cel care a realizat 
caseta în care presupusa vic
timă și familia sa spun lu
cruri bune despre Jackson și 
neagă că acesta ar fi avut un 
comportament deplasat. Ma
mă presupusei victime sus
ține că i s-a dat să învețe un 
text, pe care apoi l-a recitat 
în fața camerei. Moleshi a 
spus că el doar a filmat, 
neștiind dacă declarațiile fu
seseră scrise dinainte de oa
menii lui Jackson.

Martorul a subliniat că an
turajul lui Jackson a avut di
ficultăți să o convingă pe fe
meie să semneze o aprobare 
pentru utilizarea casetei și că 
un paznic de la Neverland 
i-a spus că cei patru nu au vo
ie să părăsească proprietatea.

Redford, invitat de onoare

O’’’

A pierdut 
sarcina
Rio de Janeiro (MF) - 
Daniella CicareHi, lo
godnica fotbalistului 
echipei Real Madrid, 
Ronaldo, a suferit 
marți un avort spon
tan, la numai o lună 
după ce a anunțat 
că este însărcinată, a 
anunțat purtătorul 
de cuvânt al modelu
lui brazilian.
Potrivit presei locale, 
Ocarelli a fost inter
nată luni la spitalul 
Albert Einstein din 
Sao Paulo, după ce 
s-a simțit rău în timp 
ce înregistra emisi
unea sa pentru pos
tul de televiziune 
MTV-Brasil.

Praga (MF) - Actorul ame
rican Robert Redford va fi 
invitatul de onoare al ediției 
din acest an a Festivalului de 
Film de la Karlovy Vary, care 
se va desfășura între 1 și 9 
iulie, au anunțat marți orga
nizatorii

Festivalul, unul dintre cele 
11 mari manifestări de acest 
gen recunoscute de Federația 
Internațională a Asociațiilor 
Producătorilor de Film 
(FIAPF), a ajuns la cea de-a 
4Q-a ediție. în jur de 143.000 
de profesioniști și amatori de

cinema sunt așteptați la 
Karlovy Vary, stațiune cunos
cută și sub numele german 
Karlsbad. 230 de filme din 
toată lumea se află în pro
gram, a afirmat directoarea 
artistică a manifestării, Eva 
Zaorolova.

Cinci filme în care a jucat 
sau pe care le-a regizat Robert 
Redford vor fi proiectate în 
timpul festivalului. Actorul 
american și actrița norve
giană Liv Ullmann vor primi 
câte un Glob de Cristal pen
tru întreaga carieră.

Ramona a.
Născută în zodia țwf, 
Pești, îi plac j 
muzica, dansul
«i distracțiile cu 
prietenii.
‘ (taior Traian Mam

...

Aeronava Airbus A380 a
a 15 linii aeriene pentru^JM 
de avioane, în valoare deâflțS 
milioane de dolari fiecare. —

■ Cel mai mare avion 
de pasageri din lume a 
decolat miercuri, în 
primul său zbor oficial

Toulouse-Blagnac (MF) - 
Aeronava Airbus A380, cel 
mai mare avion comercial din 
lume, a decolat miercuri, la 
ora locală 10:29 (11:29 ora Ro
mâniei), de pe aeroportul din 
Toulouse-Blagnac, în sud-ves- 
tul Franței, în primul zbor de 
încercare.

Circa 50.000 de persoane au 
asistat, Ia aeroport sau în fața 
unui ecran uriaș amplasat în 
centrul orașului Toulouse, la 
decolarea noului avion, capa
bil să transporte înfre 555 și 
800 de pasageri, la clasele în
tâi, business și economică.

Airbus A380 la primul zbor de încercare (Foto: EPA)

valul Boeing 747, în prezent 
cel mai mare avion de pasa
geri aflat în exploatare.

Testele de zbor ale aerona
vei A380 se Vor derula timp

de iun an, iar prima companie 
care va utiliza noul avion va 
fi Singapore Airlines, înce
pând cu 2006. Airbus a primit 
deja comenzi ferme din partea

Comparații
Airbus 380 este cu 15 mgb'i 

mai lat și cu 4 metri mai matț 
decât Boeing 74. Lungimea 
aeronavei franceze A380 este 
echivalentă cu cea a opt auto
buze londoneze, iar pe aripi
le sale pot fi parcate 70 de au
toturisme.

Deschiderea de 79,8 mefri a 
aripilor unui A380 facerea 
majoritatea aerșporturfld^ să 
nu poată găzdui noua aero
navă fără a face modificări 
importante. rai1

La decolare, este pafrQjmu- 
toare Rolls-Roy'ce Trent9Q0 cu, 
care A380 este' echipat gene
rează o putere(compar^^fc 
cu cea produși de 3. 
autoturisme.

Inundații în Indonezia
Jakarta (MF) - Cel puțin nouă persoane 

au murit, iar alte 18 au fost rănite în urma 
inundațiilor din provincia indoneziană 
Aceh, devastată de valurile tsunami de la 
26 decembrie 2004, au anunțat autoritățile 
locale.

Revărsarea WMti âu, marți seara, provo
cată de ploile torențiale, a avariat 30 de 
case din satul Mengkudu, situat în sud-ves- 
tul provinciei.

Nouă trupuri neînsuflețite, inclusiv cel 
al unui membru al forțelor de securitate, 
au fost descoperite ieri, iar până acum 
s-au înregistrat 18 răniți. Alte 20 de per
soane sunt date dispărute.

Dacă A380 se va dovedi un 
succes, acesta va surclasa ri-

S-a ciocnit cu un veh'cul
Dietmannsried (MF) - Un 

tren regional a intrat în coli
ziune cu un vehicul industri
al marți dimineața, în apropi
ere de Dietmannsried (sudul 
Germaniei), accidentul sol- 
dându-se cu moartea conduc
torului locomotivei și rănirea 
ușoară a circa 40 de persoane, 
printre care mai mulți elevi, 
a anunțat poliția. Dintr-un

motiv încă neelucidat, vehicu
lul se afla pe șine. Acesta era 
utilizat la lucrări de asfaltare 
care aveau loc în apropierea 
căii ferate. Nici un muncitor 
nu a fost rănit în accident.

Trenul cu patru vagoane 
s-a răsturnat după coliziune. 
Numeroși pasageri au suferit 
contuzii, însă mecanicul nu 
a mai putut fi salvat.Conductorul a murit. (Foto: epa)

Statuia4»oMr«w 
truchipând-o $l! actriță^ 
Monica Bellucci a fost i- 
naugurată marți la fââ-f 
moșul muzeu francș? 
„Musee Grevin". (Foto: EQJ) 

:,ț


