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Brănișca (T.S.) - Pe numele 
fostului primar al comunei 
Brănișca există mai multe 
plângeri penale, depuse la

■ Fostul primar al 
comunei Brănișca va fi 
cercetat de Parchet și 
de Curtea de Conturi.

menea, Valerian S., din Do
bra, în urma unei discuții 
contradictorii cu Paul C., 
de 17 ani, din Deva, l-a lovit 
pe acesta cu un cuțit în 
zona pieptului. în altercație 
a intervenit și Adrian C., 
de 17 ani, din comuna Do
bra, care a fost înjunghiat 
în palma stângă.

Hunedoara (M.S.) - Popu
lația din municipiul Hune
doara va putea folosi apa de 
la robinete doar în scopuri 
menajere, aceasta urmând să 
fie furnizată în oraș din alte 
surse decât cea normală, a a- 
nunțat viceprimarul locali
tății, Simion Jitian. Măsura- 
este consecința lucrărilor de 
reparații ce vor fi efectuate 
astăzi la conducta principală

persoane au fost 
W&Re Ieri, îritr-un grav 
«accident de circulație 
ȘP&erai în localitatea 
Kawl Vlaicu. Pentru trei 
^dintre aceștia, a fost 
jsșlfoitată intervenția 
JSMU DJp.3 (foto: Traiatf Mânu)

PNA și Curtea de Conturi. 
Acesta este acuzat că, în 
perioada cât a fost primar, a 
cheltuit în mod nejustificat, 
din bugetul primăriei, apro
ximativ trei miliarde de lei.

Sesizările către organele 
abilitate le-a făcut actualul 
primar al comunei, Lazăr 
Teodor. Potrivit acestuia, su-

0 ciocnire în lanț s-a produs ieri dimineață, între 
localitățile Sântuhalm și Simeria. Patru mașini au fost 
avariate, după ce la trecerea peste calea ferată au frânat 
brusc. Nu au fost înregistrate Victime. (Foto: Traian Mânu)

Ofemeie din Petro
șani' iafost jefuită prin 
Internet de 70 de milioa
ne de lei. /p.3 (Foto: arhivă)

Parcurile din Deva sunt pline de copii, 
acum, când, în sfârșit, afară "s-a dat 
Căldură". (Foto: Traian Mânu)

Restricții la apa potabilă
“ aaa ...... a(5uctiune a apei potabile

în Hunedoara, după ce aceas
ta s-a fisurat din cauza unei 
alunecări de teren. Pentru ca 
populația să nu rămână ,în 
totalitate fără apă, regia de 
gospodărie locală va asigura 
distribuirea acesteia din lacul 
de acumulare Cinciș, aflat 
lângă Hunedoara. Apa din lac 
este însă foarte tulbure și nu 
îndeplinește condițiile de tur- 
biditate și potabilitate.

Lucrările de reparații la 
conductă sunt programate să 
dureze 24 de ore, dar ele ar 
putea .fi influențate de con
dițiile meteo.

ma totală pe care fostul pri
mar nu o poate justifica cu 
acte nu este încă pe deplin cu
noscută. „Există lucrări efec
tuate neachitate, contracte 
dubioase și falsuri grosolane 
în acte. Spre exemplu, există 
un contract în valoare de 
peste un miliard de lei care 
nu are număr de înregistrare.

* OMFM la Hunedoara
Hunedoara (I.J.) - Reprezentanții OMFM 

se află la Hunedoara în perioada 4 - 6 mai 
2005, pentru preluarea de dosare pentru 
solicitanții de locuri de muncă în stră
inătate. „AJOFM Hunedoara organizează a- 
ceastă activitate la Colegiul Matei Corvin 
(fostul Liceu Metalurgic) din Hunedoara, 
Str. Victoriei, nr. 17, sau Ciprian Porumbes- 
cu, nr. 12 (clădirea colegiului este situată pe 
ambele străzi). Agenția furnizează logistica 
necesară, și sprijină activitatea OMFM. 
Dosarele încep să fie preluate de astăzi, de 
la ora 8.30, la Colegiul Matei Corvin. Do
meniile pentru care se solicită forță de 
muncă sunt cel agricol și forestier. Ofer
tele de locuri de muncă din pa rteq angaja - 
tarilor străini impun o limită de vârste'de 
maximum 40 de ani”, precizează ’ta iana 
Băcilă, director AJOFM Hunedoara. .,. •

fiind semnat numai de el. Am 
sesizat PNA-ul și Curtea de 
Conturi, iar acum aștept 
rezultatele anchetelor acestor 
instituții”, a afirmat Lazăr 
Teodor.

Contactat de CL, fostul pri
mar al comunei Brănișca, a 
precizat că nici una dintre 
acuzațile aduse nu este reală.

Deva (T.S.) - Doi hune- 
doreni sunt cercetați de 
politie după ce, pe fondul 
consumului de alcool, au 

'înjunghiat trei persoane. 
Astfel, Mihai E., din Hune
doara, l-a lovit cu un cuțit 
pe Gabriel B.,.din Teliuc, 
după ce acesta, luase apă
rarea unui minor. De ase-

„Mâna" hoților!?
Lupeni (M.T.) - Patru va

goane încărcate cu cărbune 
au deraiat, iar altul s-a răs
turnat, ieri dimineață, la Lu
peni. Trenul staționa în incin
ta UPC Lupeni, iar în jurul 
orei 3:40, din cauza unei de
fecțiuni și a înclinării liniei 
de cale ferată, trenul a plecat 
„la vale”.

în urma acestui incident, 
conducta de termoficare ce 
alimenta municipiul Lupeni a 
fost avariată.'



• Demisie. Consilierul prezidențial Andrei 
Pleșu a demisionat din funcție. Până la 
numirea unui nou consilier prezidențial, 
activitatea Departamentului de Politică 
Externă din cadrul președinției va fi coordo
nată de consilierul de stat Anca llinoiu.

• Apel. Mai multe organizații neguvernamen
tale au trimis ieri ambasadorului Irakului în 
România, Adel Murad Aii Murad, o scrisoare 
prin care semnalează necesitatea intensify . 
cării eforturilor autorităților irakiene pentru 
eliberarea celor trei români răpiți în Irak.

Israelul a [idicat blocada
Ierusalim (MF) - Armata israeliană a ridi

cat blocada-totală impusă lâ 21'aprilie teri
toriilor, palestiniene, pe fondul riscului co
miterii de atentate în perioada sărbătorilor 
Pesah (Paștele evreiesc). Decizia de ridicare 
a blocadei nu se referă însă la sectorul nor
dic al Cisiordaniei, deoarece există informa
ții potrivit cărora este posibil ca în această 
regiune să fie pregătite atentate antiisrae- 
liene. Un militar israelian și un militant al 
Jihadului Islamic au fost uciși, luni, în tim
pul unor incidente care au avut loc în acest 
sector. Pe de altă parte, două rachete artiza
nale de tip Qassam au fost lansate din Fâșia 
Gaza către zona orașului Sderot, din sudul 
Israelului, fără a produce însă victime sau 
pagube materiale. Cele două rachete au că
zut pe un teren viran de la marginea ora
șului. Aceste tiruri au avut loc în pofida an
gajamentului pe care și l-au luat, în mar
tie, principalele grupări armate palestinie 
ne, în vederea respectării unei perioade de 
acalmie până Ia sfârșitul anului, dacă Israe
lul pune capăt „agresiunilor” sale.

Crză 
politică în 
Togo. Peste 
16.000 de 
persoane au 
părăsit 
această țară 
pentru a se 

v refugia în 
£ Benin sau 
fe' , Ghana, în 
F- irma 

ilegeriloi
S* contestate de 
jfr la24 aprilie.

coafițiegi de 
ȘT opoziție,

Emmanuel 
b ikitaniBob, 
P' s-a auto- 
| ■ proclamat 
P președinte al

Republicii 
«g- Togo, deși
■ inițial a fost
■ anunțată 
F victoria lui 
K Faure
j| Gnawinebe.
B ■ î (foto EPA)
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Divergențe în cazul Calipari

Autoritatea Palestiniană a preluat controlul 
în sudul Cisiordaniei. (Foto: epa)

Schimbare
Paris (MF) - Tabăra fa

vorabilă Constituției eu
ropene este din nou ma
joritară în Franța, 51,37% 
dintre respondenții unui 
sondaj publicat de insti
tutul CSA fiind în favoa
rea Tratatului, în timp 
ce un studiu Ipsos indi
că un procent de 53,37% 
de opinii pozitive. Aceste 
sondaje sunt printre pu
ținele care arată că tabă
ra celor care sprijină adop
tarea Constituției euro
pene este mai numeroa
să decât cea ă adversarilor.

Negocieri
Washington (MF) - Se

cretarul de stat ameri
can, Condoleezza Rice, a 
reafirmat susținerea acor
dată de Washington efor
turilor statelor europene 
de a convinge Iranul să 
renunțe la ambițiile sale 
nucleare. „Reafirm susține
rea pe care o acordăm ne
gocierilor efectuate de Fran
ța, Germania și Marea 
Britanie, pentru a con
vinge Iranul să acorde ga
ranții.

a 
finalul unei în
trevederi cu omo 
logul său fran
cez, Michel 
Barnier.

Gunter Verheugen

Verticalitate
Tallinn (MF) - Rusia 
trebuie să recunoas
că faptul că URSS a 
ocupat ilegal țările 
baltice, dacă dorește 
să aibă relații de bu
nă vecinătate cir UE, 
a declarat vicepreșe
dintele Comisiei Eu
ropene, Gunter Ver
heugen. „Nu putem 
ascunde faptul că 
cele trei țări baltice 
au fost mult timp 
ocupate împotriva 
voinței lor", a preci
zat Verheugen, la 
Tallinn. El a subliniat 
că Rusia este „un 
partener strategic 
apropiat" al UE, însă 
înțelegerea reciprocă 
presupune respecta
rea istoriei europene. 
Letonia, Estonia și Li
tuania au fost cedate 
Uniunii Sovietice prin 
pactul germano-sovie- 
tic Ribbentrop Moio- 
tov, semnat în 1939.

Cotidian editat de SC triform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
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A
. La două zile după publicarea 

raportului american, care ex
clude orice responsabilitate a 
militarilor americani în moar
tea luî Nicola Calipari, rapor
tul itâli - - -
punct cu_

curitate necoreșptttțțțtor țflfe- •’torităților de la Washington, 
gătit și organizat tm militari Chiar dacă versiunea italiană 
neexperimentat4: tagșidus la 
moartea agentului ftafian ucis 
de forțele american?șla Bag-

unui zațicăarfifostlips^W!
.^aporț publicat,la,Rțpxpiea-. cusân^ Depa^ftftiiWuMÎ.'' W; Bqșh^i Rpmaatdps^ș^

----- —.------ x s* _>* -*-------- ... —Apărării, Bryan WhfftfRăn- Șe- * circa 3.000 de militari îp su- 
'» dul Irakului» în iunie 2003.

B Italia a prezentat con
cluzii diferite de cele 
ale SUA despre moar
tea agentului italian.

Roma (MF) - Un 
curitate necorespt

ian reia și corectează 
:u punct afirmațiile au-

respinge varianta iuiui atac 
deliberat al militarilor smeri 
câni, aceștia sunt

și lipsă de experiență au con
dus militarii la reacții in
stinctive, necontralate”, potri
vit raportului italian.
Scurgere de informații

' ;• ‘ fxLfî'Vî.'t.
Informații care ar fi trebuit 

să rămână secrete au fost da
te publicității din neglijență. 
„Nu a fost un lucru intențio
nat și este vorba despre o 
eroare’nefericita de procedu- 

ex raw, a comentat purtătorul de

cărui concluzii sunt total dife- tă de circumstanțe și proba* 
rite, de versiunea americană. bil un anumit nivel de stres ful guvernului italian, Silvio

Berlusconi, ă impus prudență 
în raportul italian referitor la -o 
moartea agentului Nicola Ca- „ 
lipari.-Potrivit cotidianul ’ 1 
Messaggero, premierul italian 
a solicitat „corecturi” în ra
port, în timp ce La Repubbli- 
ca, un ziar apropiat de opozi
ție, subliniază că „Berlusconi 
impune prudență”. Șeful gu
vernului italian este unul din
tre aliați cei .mai fideli aipre- 
ședințejui. american George

Noul val
Tirana (MF) - Albania, , 

Macedonia și Croația spe
ră să fie invitate săăde- 
re la NATO, cu ocazia 
viitorului summit al Ali
anței, a declarat minis
trul albanez de Externe, 
Kastrlot Islami, în cadrul 
unei reuniuni a reprezen
tanților celor trei state, 
care a avut loc la Tirana. 
Cele trei țări și SUA au 
semnat, In mai 2003, o 
„Cartă adriatică” desti
nată să faciliteze inte
grarea lor în NATO. Docu
mentul respectiv obligă 
Washingtonul să ajute au
toritățile albaneze, mace
donene și croate în efor
turile lor de integrare în 
Alianța Nord-Atlantică.

B Tony Blair are tot 
mai mari șanse să-și 
păstreze poziția după 
alegerile de joi.

Londra (MF) - Michael Ho
ward și Partidul Conservator 
au suferit o cădere semnifica
tivă în sondajele de opinie 
realizate la sfârșitul săptămâ
nii trecute, dar rezultatul ale
gerilor generale de la 5 mai 
rămâne incert din cauza elec
toratului indecis.

Potrivit cotidianului Finan
cial Times, șansele ca la ale
gerile de joi Tony Biair să-și 
păstreze poziția beneficiind de 
o majoritate parlamentară 
confortabilă par tot mai mari. 
Pe de altă parte, rezultatele

sondajului indică faptul că 
peste o treime dintre alegă
tori și-ar putea modifica op
țiunea de vot cu doar 48 de 
ore înainte de deschiderea ur
nelor. De aceea, avertizează 
cotidianul Financial Times, 
rezultatele scrutinului de joi 
rămân incerte. L,
Indeciși

Conform sondajului, 36% 
dintre persoane chestionate 
au declarat ca s-ar putea răz
gândi până în ziua alegerilor 
în legătură cu opțiunea lor de 
vot. Este cea mai mare pro
porție de alegători indeciși 
comparativ cu campaniile din 
1997 și 2001, când 21% dintre 
persoane declarau că și-ar pu
tea schimba preferința electo-

urcă în sondaje
rală în ultimele zile ale cam
paniei. Astfel, sondajul arată 
că 36% din electoratul cu vâr
sta de peste 55 de ani ar vota-*-i 
pentru conservatori, ceea c<_J 
reprezintă o scădere cu șapte 
procente.,față de rezultatul 
unui sondaj identic realizat 
cu o săptămână în urmă.

Dintre alegătorii deciși în 
privința opțiunii de vot, 39% 
arțvota pentru laDgriști. ceea 
ce le conferă adestora un 
.^anțaj tfo.zece procente față 
â^^SOsii-rl-alori, în timp ce 
liheral-d^mi rații\unt cotați 
cu 22% din intențiile de vot. 
în cazul în care această, op
țiune electorală s-ar confirma 
la alegeri, laburiștii ar dis
pune de o majoritate de 146 
de locuri în parlament

Expusă pericolului nuclear
New York (MF) - Secretarul 

general al Națiunilor Unite, 
Kofi Annan, a deschis lucră
rile conferinței dedicate Tra- 

i tatului de Neproliferare Nu- 
i cleară (TNP), cerând revizui- 
i rea acestuia, pentru a-1 adap

ta condițiilor actuale. Confe- 
î rința, care va dura o lună, re- 
i unește 188 de țări semnatare 
î ale TNP și are menirea de a 

permite revizuirea Tratatului. 
TNP, conceput în 1970, avea 
drept obiectiv să limiteze po- 

; sesia arihei nucleare la cele 
; cinci puteri care o dețineau, 

pe atunci, oficial - Statele Uni- 
i te, Rusia, Marea Britanie, 

Franța și China. Prevederile 
Tratatului au devenit insufi- EPA)
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miercuri, 4 mai

• Carte, o expoziție de carte despre ce
înseamnă Europa pentru toți românii și mai 
ales despre ce este Uniunea Europeană este 
deschisă permanent, la Biblioteca municipală 
a orașului de pe Cerna. Expoziția poate fi 
vizionată pe întreg parcursul lunii mai. (S.B.)

• Mărci false. Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorului a oprit de la co
mercializare încălțăminte sportivă contrată-_ 
cută în valoare de aproximativ 25 mid. lei. în 
topul județelor în care s-a confiscat marfa se 
află și județul Hunedoara.(T.S.)

Moartea lovește iar pe DN7

0 treime au 
plătit taxele

Deva (C.P.) - Circa 
33% din cei peste 30.400 
de contribuabili deveni 
și-au achitat impozitele 
și taxele locale aferente 
acestui an, a declarat 
Caria Popa, șef Serviciu 
Public Taxe și Impozite 
Locale din cadrul Pri
măriei Deva. Cei care 
nu au plătit prima 
tranșă a impozitului vor 
fi nevoiți să achite acum 
in plus dobânzi și 
penalități de întârziere.

Ziua Europei
Hunedoara (S.B.) - în 

preajma sărbătoririi 
Zilei Europei, 9 Mai, în 
toate orașele și muni
cipiile județului se vor 
derula manifestări de
dicate evenimentului. în 
municipiul Hunedoara, 
joi, 5 mai 2005, la ora 
17.00, găzduită de Galeri
ile de Artă, va avea loc, 
în acest sens, o dez
batere' intitulată ,yUhii!’ 
Unea Europeană pe 
înțelesul tuturor”. 
Această dezbatere in
clude prezentarea unui 
istoric al UE și a unui 
CD ce cuprinde totul 
despre Uniunea Euro
peană.

i Haralambie 
I Vochițoiu 

f Minibursă 
i Petroșani (IJ.) - 
| AJOFM Hunedoara 
ț în colaborare cu Unl- 
; versitatea Petra ? 
j organizează vineri, 6 
; mâi 2005, Minibursa 

locurilor de muncă
i pentru studenți.
; „Minibursă va avea 
i loc la Biblioteca Uni- 
i verșității din
i Petroșani. Sperăm să 
j identi-ficăm posi- 
i bilități de angajare a 
i studenților înainte de 

final-zarea studiilor, 
dar și familiarizarea

j kx cu modalitățile de 
căutare a unui toc de 

ÎW muncă, cu tehnate 
; de prezentare la 
i interviul de anga- 
j jare", dedară Ha- 
i ralambie Vochițoiu, 
{ . șef agenție ALOFM 
ț Petroșani. Ofertele de 
: locuri de muncă se 

pot face, până în 
data de 5 mai.

£
*F

nu au permis ieșirea in câmp a 
prăsitoarelor. Cu toate că planta a crescut 
destul de mult, încă mai au loc operațiuni 
de prășiră mecanizată. (Foto: Loredana Leah)

■ Un mort și trei grav 
răniți, într-un accident 
petrecut ieri, în locali
tatea Aurel Vlaicu.

Mihaela TăMAș 

mihMla.tamasginforntmedia.ro

Orăștie - Șapte persoane au 
fost transportate de urgență 
la Spitalul din Deva, iar unul 
din pasageri a decedat pe loc 
în urma unui accident pe DN 
7. Cetățeanul ceh, Karel Har- 
rtmann, de 31 de ani, șofer al 
unui autotractor cu semire
morcă, circula pe ruta 
Orăștie-Sebeș. în jurul orei 
6:40, surse neoficiale susțin că 
șoferul a adormit la volan și 
a intrat în plin într-un 
microbuz, condus de Silviu 
Dumitru, de 25 de ani, din 
Orăștie, care staționa în afara 
părții carosabile. Acesta 
transporta muncitori către o 
fabrică din Vințu de Jos.
SMURD la datorie

în urma impactului, loan 
Ghemeș, de 34 de ani, din 
Orăștie, a murit pe loc, iar

Acdderiful produc feri pe rafca Iblcatftății'hdhedbrene Xurel Vlalcii s-a sotilat Cu un mort și trei răniți’țjKiîr (Foto: Traian Mânu)

Sedusă pe Internet și jefuită
■ O femeie din 
Petroșani a fost jefuită 
de 70 milioane lei de 
un cunoscut pe „net".
Mihaela Tămaș______
mihaela.tMnasgifrfofmniedia.ro

Petroșani - Viorel Vrabie și 
S.C., de 36 ani, din Petroșani, 
asistent universitar s-au 
cunoscut prin intermediul 
Internetului in perioada fe- 
bruarie-aprilie. Bărbatul a 
contactat-o sub un nume fals 
și i-a spus femeii că este 
inspector vamal.

A invocat o tranzacție 
financiară și a înșelat-o pe 
aceasta cu 300 de euro. 
Viorel a profitat de creduli
tatea victimei^- i-a luat cheile 
de la apartament și a pătruns 
în locuința acesteia.

Ambulanța Deva și echipajul SMURD Tg. Mureș au încercat să salveze victimele (Foto: Traian Mânu»

ceilalți pasageri au fost trans
portați la Spitalul Județean 
Hunedoara.

Trei dintre aceștia au fost 
aduși la Urgență în stare 
gravă, fiind solicitat ajutorul 
SMURD și au fost trans
portați la spitalul din Târgu 
Mureș.

Gheorghe Moldovan, de 37 
de ani, a suferit multiple frac

De aici a furat 700 de euro 
și 50 grame bijuterii din aur, 
cauzând un prejudiciu de 70 
milioane lei.
Minciuni frumoase.

în cursul lunii februarie, 
femeia a contactat pe Internet 
un bărbat care s-a prezentat 
ca fiind Alexandru Damian, 
de 34 ani, din Cluj, care-i 
spunea că de cinci ani 
locuiește în București și este 
inspector vamal la aeroportul 
Otopeni. eg

Cei doi au căzut de acord 
să se întâlnească la Petroșani, 
în 5 aprilie, suspectul venind 
cu un autocar.

însă, înainte de a veni, 
Viorel a vorbit la telefon cu 
„iubita” sa și i-a spus să 
deschidă un cont la o bancă, 
pentru a putea vira, suma de 
două miliarde de lei, bani 

turi costale, politraumatism, 
în comă de gradul 3/4. Un alt 
pasager, Lelek Bokcsi, de 42 
de ani, din Turdaș, a fost 
diagnosticat cu traumatism 
cranio-cerebral acut, trauma
tism toraco-abdominal și este 
în comă profundă. •

A treia victimă a acciden
tului, Rodica Zerbea, de 40 de 
ani, din Orăștie, a suferit un

“negri” obținuți, chipurile, 
din activitatea sa la vamă. A 
motivat că urmează să fie 
controlat, iar contul nu tre
buie să figureze pe numele 
lui.
Promisiuni

I-a promis femeii că se vor 
căsători și vor cheltui banii 
împreună. După ce Viorel a. 
ajuns în Petroșani, femeia a 
scos din bancă 300 de euro, pe 
care-Pa dat acestuia.

în timp ce victima se afla 
la serviciu, bărbatul i-a golit 
casa și a plecat cu un taxi 
până în municipiul Tg. Jiu. A 
fost prins și este cercetat pen
tru înșelăciune și furt.

Din datele pe care le dețin 
polițiștii până în prezent, se 
pare că "suspectul a mai 
înșelat în acest fel și alte 
femei. 

traumatism toracic și un 
hematom latero-cervical ante
rior.

Alți trei pasageri ai micro
buzului au rămas internați la 
secția de terapie intensivă și 
pediatrie din Deva.

Conducătorul TIR-ului este 
cercetat pentru omor di» 
culpă $i vătămare corporală 
gravă.

—t-----------------------:-----------

Centru de 
informare

' .. ir
Simeria (M.S.) - în Si-| 

meria a fost inaugurat 
ieri Centrul de Informare W 
„Europa” al județului || 
Hunedoara, proiectul JȚ 
fiind realizat de Aso». 
ciația pentru Integrarea K 
Dezvoltării Durabile E 
(AIDD), în colaborare cu 
Primăria locală și Con-B 
siliul Județean Hune- J 
doara. Centrul a fost înfi- L 
ințat în baza unui pro
iect finanțat de UE. 
Obiectivul Centrului este fc 
facilitarea accesului * 
populației la informația 
privind UE, prin adu
cerea acesteia cât mai 
aproape de interesele și 
cerințele publicului de la 
nivel local.

Ajutoare pentru 
agricultorii „calamități"
B Tone de cartofi de 
sămânță distribuite 
gratuit agricultorilor 
afectați de inundații.

A Deva (L.L.) - Proprietarii 
terenurilor agricole afectate 
de inundațiile de luna trecută 

—vor beneficia de sprijinul Pre
fecturii JudețuluiHunedoara 
și al Direcției AgricoTe pentru- 
Dezvoltare Rurală Hune
doara.

La inițiativa prefectului 
Cristian Marius Vladu, apro
ximativ 50 de tone de cartofi 
de sămânță vor fi distribuite 
gratuit persoanelor fizice și 
fermelor specializate care au 
suferit pagube de pe urma 
inundațiilor.

Suprafața agricolă inun
dată depășește 3500 hectare, 
valoarea pagubelor ridicându- 
se la peste 10464 mii. Iei.
Detalii la DADR

Programul de ajutorate se 
desfășoară prin Direcția 
Agricolă pentru Dezvoltare 
Rurală Hunedoara, director 
loan Simion'. Persoanele care 
doresc să afle mai multe 
detalii ^despre modul cum se 
desfășoară această.operațiune 
se pot adresa pentru mai 
multe informații Direcției 
Agricole Hunedoara. „în limi
ta stocului disponibil, sper să- 
i ajutăm pe toți cei care au 
suferit pagube agricole”, 
afirmă directorul DAJ&R, loan 
Simion.

Kuineie de la Complexul Ulpia Traiana Sarmizege- 
tusa sunt vizitate doar la sfârșit de săptămână de către 
cei care iubesc istoria. (Foto: Raiuca fovescu):
' •S '- S ■ i11”) R*

I

mihMla.tamasginforntmedia.ro
mihaela.tMnasgifrfofmniedia.ro


Ziua Națională a Inimii
1955 - S-a născut solista de muzică ușoară Mihaela 

Runceanu (m. 1.11.1989)_____________________________________

1929 - S-a născut actrița Audrey Hepburn (Edda Kath

leen,Van Heemstra ) (_Mic dejun la Tiffany", .Ora copi

ilor", .Eliza’. .My Fair lady") (m. 20.01.1993)

Calendar religios
4 mai 2005 - Sfânta Muceniță Pelaghia; Sfân
tul Mucenic Valerian

Deva (S.B.) - O fecioară cu numele 
Pelaghia, de neam bun și bogat, minunată 
la frumusețe, înțeleaptă și plină de frica 

lui Dumnezeu a 
auzit de la creștini 
despre Iisus Hris- 
tos. S-a aprins de 
dragostea Lui, cre
zând In El și și-a 
pus in minte să nu 
se însoțească cu ni
meni ci să se facă 
mireasa Mirelui Ce
lui Ceresc, care este 
fără de moarte și

nestricăcios, dorind foarte mult Sfântul 
Botez. Pentru a-și atinge scopul a trecut 
prin multe de-a lungul tinereții. Totuși, cu 
sprijin binevenit, ea a fost botezată de un 
sfânt episcop și a continuat lupta în spri
jinul celor în care credea. Pentru că nu a 
cedat, la un moment dat în viata sa, a fost 
ucisă. Oasele sfintei mucenite au fost duse 
pe un munte și puse într-o piatră. Mai pe 
urmă, pe timpul împărăției lui Constantin, 
strălucind buna credință pretutindeni, aco
lo s-a făcut biserică deasupra cinstitelor 
moaște ale miresei lui Hristos. Astfel și-a 
sfârșit pătimirea Sfânta Muceniță Pelaghia, 
întru Domnul nostru Iisus Hristos.
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21 mart.-20 apr.
Realizarea scopurilor depinde de diplomație. Aveți 
prea multă încredere în persoanele influente, uitați 
că fiecare își urmărește scopul.

21 apr.-2O mal
Azi nu pregetați să vă implicați în activități cu per
soane care până acum nu vă interesau.

21 mal*20 Iun.
Nu aveți chef să plecați nicăieri, dar decât să vi se 
umple casa de nenumărați musafiri, preferați să 
vizitați pe cineva drag.

21 lun.-20 Iul.
0 persoană cunoscută azi vă poate fi de mare a^u 
tor în viitorul apropiat. Nu trebuie însă să-i exploa
tați bunăvoința.

21 lul.-20 aug.
Aveți multe de rezolvat, așa că ar fi bine să yă sta
biliți' prioritățile. Po'Me vă ocupați de o problemă a 
unui vârstnic din țathilie.

21

buit nici nlăcâr 
părerile față de familie și colegi.

jțponsabllități de care ar fi tre- 
ffii auziți. Vă impuneți autoritar

21 sept.-20 oct.
Problemele de serviciu vă preocupă și în timpul liber. 
Ar fi bine să acceptați propunerea persoanei iubite 
de a ieși la o plimbare.

21 oct.-20 nov.
Norocul nu vă ocolește nici acasă, mei la serviciu 

aRi un^e sunî posibile schimbări și surprize. Sunteți inspi

rat în luarea deciziilor.

Energie electrică:

Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei, elec
trice:

08.30-15,06 feva, CarU-Dacta, bl. 25_______________ _
08.00-18.00 Zona Ilia: Bacea, Cuieș, Ulieș, Gothatea, 

Gurasada, Dănulești, Visca, Vorța, 

______________________Certeju de Jos, Coaja, Sârbi ________  

Gaz:
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva. 
Apă:

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva

Soluția integranti din 
numărul precedent C
- v -1 - s -wio- 
DATA - OUA-ROSII - 
ACT - AL - H»- NET 
țICA- BL-'Oft- ARC
- I - PĂGÂN - 6 - 
SIAC - EDIL - EȘEC - 
EVA - OPT - MALAC
- UIU - RARI - IR - 
ZM - INII - PLINE - 
ATEI

Dispecerat pă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Diepecerat gaz______227991
Tnfortnwțll CFft 2127^
Anibuiwița 1 '’'961

Pompieri ’ 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD________ 214971
Urgențe 112

21 nov.-20 dec.
Un prieten vă cere ajutor în afaceri și veți avea de 
câștigat. Evitați speculațiile. După o zi agitată, 
petreceți o seară plăcută cu cei dragi.

21 ttec.-20 lan.
Vi se fac oferte interesante. Nu vă grăbiți, aveți timp 
de gândire. O discuție despre o călătorie vă va aduce 
perspective minunate

21 tan.-20 febr.

21 fabr.-20 mart.
Faceți eforturi uriașe pentru ca totul să se desfășoare 
bine in familie. Gonsacrați după-amiaza persoanei 
isBite, poate-i faceți o surpriză.

7X0 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
7:45 Agenția 2 Sră un sfert 

’ 920 Qnd minute de cul
tură. Emisiune culturală

930 Teleshopping 

10D0 Avanpremieră 
10:10 Tinerețe italiană

EJ (dramă, Italia, 2003) 
11:55 Euro-rfcpecer 
12.00 Stele de dna stele 

13X0 Sănătate pentru toți 
1330 Desene animate: Yo-Gi- 

EJOh
14X0 Jurnal. Sport.

Meteo
1430 Teleshopping 

15X0 Oameni ca noi.
Prezintă Dana Andreea 

Rusu
1530 Sed Lexl Realizator Ion 

Mirea . Coproducție 

MAI - TVR pentru 

TVR1
16:00iConviețuiri 
17:05 Iisus din Nazaret

H (dramă, coproducție, 
1977) 

18:45 Predanii 
19X0 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo

20:10 Fotbal: Universitatea 
fi Craiova - FC Național, 

med di Divizia A 
22:15 Vieți pentru biserid 
23:15 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
23:45 Bufnița cenușie

H (dramă, coproducție, 
S 1999). Cu: Pierce Bros

nan, Stewart Bick, Vlas
ta Vrana, Annie Gali- 
peau. Regia Richard 
Attenborough. Premiul 
Genie 2000 pentru cos
tume. Film de aventuri, 
inspirat dintr-un caz 
real. Suntem stăpânii 
sau sclavii planetei? La 

această întrebare 

încearcă să răspundă 
Archie, cunoscut și sub 

numele de Bufnița 

cenușie
155 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
3:15 Duete (dramă, SUA 
1372000)

A 7:00 Știrile PRO IV. Sport.
Meteo. Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce

cartea. Cu: Dan C.
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit 

H Cu: Eric Braeden,
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 

Thomas Scott , _ _ ______
10:15 Doctoral de suflete '' 16XX Observator. Sport. 

11:15 Zâmbete tntr-o pastilă 

12:15 Bucătăria lui Radu 

13:00 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
13:45 De râsul lumii 
14:15 Ultimul zbor (dramă,

& SUA. 1995). Cu:
William Devane, Scott 
Hylands, Shelley Hack 

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu: 

g Eric Braeden, Joshua
Morrow, laureen Bell, 

Davidson
17X0 PRO IV 

17:45 Teo . ._
19X0 Știrile PRO TV. Sport., 19X0 Observator. Sport.

Meteo Meteo

6:30 în gura presei (reluare)

7)00 (tor. Cu: Sanda 
Nicola

8X0 Canalul de ri 
10X0 în gura presei 

11X0 Conan interactiv 
12X0 Hercule. Cu: Kevin Sor-

0 bo, Michael Hurst, 
Kevin Smith, Meighan 

Desmond 
13:00 Observator 

13:45 Divertisment Din 

dragoste

16X15 Vwere - A trăi tv jrasi- 
g une. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 

câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 

socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc

— îndeosebi sentimentele 
17:45 9595 - Te învață ce să 
./ fed

19:45 Accident în mină
13 (dramă, SUA 2003). 

Cu: Mimi Rogers, Ted 
Shackelford, Bruce All
press, Paul Gittins. în 

chiar prima ei zi de 
lucra ca supraveghetor 

la mină, Pat Bogan 
(Mimi Rogers) trebuie 

să înfrunte una dintre 

cele mai negre temeri 
ale sale

21:45 Fotbal: C Bea - Liver
pool, med din semifi
nalele Ligii Campionilor 

2345 Știrile PRO IV. Sport 
Meteo

0:15 Rezumat Liga Campi
onilor

100 Zâmbete tntr-o pastilă 

(reluare)
2:00 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo
3X0 Doctoral de suflete 

(reluare)
400 Fotbal: Chelsea - Liv

erpool

1M5 Prințesa Sissi (dramă,
12 coproducție, 1955). Cu: 

Romy Schneider, Karl
heinz Bohm, Magda 

Schneider, Uta Franz, 
Gustav Knuth. Povestea 

romanțată a tinerei 
prințese de Bavaria, ce 
poseda un farmec 
deosebit datorat fru
museții, spontaneității, 
fragilității și, în același 
timp, forței safe inte
rioare; Prin felul ei de-a 

fi cucerea pe oricine. 
Viața ei a început ca o 
poveste și l-a vrăjit pe 

Franz Josef, tânărul 
împărat al Austriei, de 
la pnma întâlnire 

2130 Fotbal: Rapid-Poli 
Timișoara, med din 
Campionatul Național 

23:15 Observator cu Letiția
Zaharia. Sport 

030 în gura presei 

100 Concurs interactiv

500 Pmreștiri adevărate 
(reluare)

530 Jesus (reluare)
700 Extravaganta Anastasia 

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

0 (reluare)
9:15 Rubi (reluare)

10:10 Mama vitregă (reluare) 
11:15 Totul despre Camila

0 (reluare)
12:15 îngerul nopții. Cu:

0 Cesar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas 

13:15 Răzbunarea. Cu:

0 Gabriela Spanie, Josâ 
Angel Llamas 

14:15 Pisica săbatică. Cu:

0 Marlene Favela, Mario 
Cimarro

1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 
Oriel, Malema Solda, 

Agustina Lecouna 
17:25 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate 

18:10 Gitanas. Cu: Saul

0 Lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona

19:15 Te voi tn ța să Iubești.
0Cu: Danna Garcia, 

Miguel Varoni

20:10 Riix. Cu: Barbara Mori,
0 Eduardo Santamarina, 

Ana Martin, Jaqueline 

Bracamontes, Sebastian 
Ruili. Josefina Echanove, 

Antonio Medelin
21:10 Mama vitregă. Cu: Vic-

El toria Ruffo, Cesar Evora, 
Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 

Capetillo, Rene Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska 

22X0 De trei ori femeie cu 

Mihaela Tatu.
0X0 Extravaganta

0 Anastasia. Cu: Norkis 
Batista, Juan Pablo Ra- 
ba, Kiara, Hilda Abra- 
hamz, Dora Mazzone, 
Saul Marin, Luciano 
D'Alessandro, Crisol 
Carabal, Gustavo Rodri- 
guez, Mayra Alejandra 

1X0 Răzbunarea. Cu:

0 Gabriela Spanie

7X0 Midi iți (reluare)
730 Tommy șl Oscar' 
8X0 Tete ng (reluare)
830 CeZar șl tipar 
9:10 Sărat nă, prostufel 

10:00 Tonor tui DP2.
Prezintă Cătălin Măruță. 
Emisiune de divertis
ment cu știri din lumea 
muzicală, invitați în pla
tou, dedicații și mesaje 
în direct

1130 Cinci minute de culturii 
11:45 Paslui
12:40 Euro-dBpecer 
1245 Te vezi din Banat.

Magazin informativ. 
Transmisiune directă de 
la Studioul TVR - 
Timișoara

1330 Teleshopring 

14X0 Tommy șl Oscar 
1430 D Midi savanți 
15X0 împreună în Europa 

16X0 Zona de conflict 
1630 dna minute de cultură 
16:45 Jurnalul TVR. Sport. 
17X0 Fotbal: Farul Constanța

- Steaua, med din 
Divizia A

19X0 Soția lui Lorenzo

2tt00 Dragul de Raymond. în 
0 distribuție: Ray Romano, 

Patricia Heaton, Brad 

Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip. 
Rosenthal

2030 Incursiune fri muzeele 

de artă britanice
21X0 Omul între soft și moft 
2130 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
22X0 Jurnalul Euronews 
22:15 Povestea lui Adele H

(3 (dramă, Franța, 1975). 
Cu: Isabelle Adjani, 
Bruce Robinson, Sylvia 
Marriott. Regia Francois 

, Truffaut. Tânăra dom
nișoară Lowly vine la 
Halifax în căutarea 

locotenentului Pinson, 
de care este foarte 
îndrăgostită.

2355 Colecționarul de suflete 
0:45 Două roți 
1:15 Dragul
Bde Raymond

7X0 leshopir
730 Esenzze 

755 Sport cu 
Florentina 

8X0 " tehoping 

830 Sunset

3 Bead,
930 agoste 
0șl putere 

10X0 Kensky
Show 

10:55 CLIPART 
11:00 Monka 
12X0 Casa 

noastră
1230 Teleshopping 

12:55 Bani

la greu
13:50 Teleshopping 

14:25 Sunset
Bleach

1520 Focus
Cu: Anca Dinu 

1525 Dragoste
0șl putere 

16:15 Al șaselea simț 
17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți in NATO 

18X0 Focus, Sport. Meteo.
Cu: Cristina Jopescu 

19X0 Viata la extrem

2ft00 Cronica cârcotașilor.
Cu: Huidu și Găinușă. 
Șetban Huidu și Mihai 
Găinușă, adică cei doi 
cârcotași, împreună cu 
bebelușele, Puștiu’ și 
Mistreții' neprietenos, 
vă prezintă o variantă 
unică și total diferită a 

celor mai importante 
noutăți din domeniul 
politic, social, cultural 
sau economic. în fiecare 

săptămână două oră 

întreagi de cârcoteli de 

care oamenii momentu
lui ar trebui să se teama 

pentru că vor fi tocați și 
disecați în maniera 

binecunoscută a cârco
tașilor

22X0 Trăsniți In NATO 
2230 Focus Plus. Cu.Sihria

Ticula'
23:15 Vino, mamă să mă 

vezil
0rt5Sergmlo

8:00 Agatha (dramă, Marea 

UBritanie, 1979)

940 Vu^ee cu trei pktaare 
13 (dramă, Italia, 2001). 

11:10 CJm ema, dne-
ma. Episodul 17 

1140 Bedford Springs (come- 
0 dia, SUA 2002). Cu:

David Garver, IU. Reed, 
Melissa Hickey 

13:15 Nume m marmură
(acțiune, Estonia, 2002). 

14:500 puicuță fierbinte
O (comedie, SUA, 2002).

Cu: Rob Schneider, 
Anna Farris 

16:35 Mortadelo șl 
fSHtemon (comedie,

Spania, 2003). Cu: Beni
to Pocino, Pepe Viyuela 

1825 Călătorie la Ottawa 

13 (dramă, Canada, 2001).
Cu: Nabil Mehta, Amy 
Sobol, Jim Codrington, 
Ivan Smith

20:00 Matrix - Revoluții
(acțiune, SUA 2003). 

22:10 La limită (dramă, SUA 

02002). Cu:GinaGer-
shon

2345. Consecințe (thriller,
Germania, 2003). Cu: 
Armand Assante

120 Posibile iiflriri (come- 

Q die, Brazilia, 2001). Cu:
Murilo Benicio 

on 

09:00 Știrile TV Sport 09:10 
Legea pumnului 11X0 Știrile TV 
Sport 11:20 Box: Târgu Jiu 
12:00 Știrile TV Sport 12:10 
Super Spania (r) 13X0 Știrile TV 
Sport 13:10 Fotbal Anglia: 
Manchester United - Newcas
tle United. Un grup de supor
teri al Manchester United a crit
icat dedzia clubului de a majo
ra cu 10% biletele de intrare pe 
Old Trafford. 15X0 Știrile TV 

Sport 15:10 Faceți jocurile! 
Concuis de pocher 16X0 Știr
ile TV Sport 16:15 Teleshopping 
16:30 Super Spania (r) 1830 
Știrile TV Sport 19X0 baschet 
masculin 2045 Știrile TV Sport 
21:00 Rodeo 23:00 Fotbal: 
Copa Libertadores

0630-07X0 Observator
Deva (r) 

11X0-12X0 După canal 
(Em. de ismerrt.

1530-1535 Publicitate 

2345-24X0 Observator

0830-10X0 Reluarea i isl-

' 1830-tr-1M5 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

1330 Pe firul apei (western, 
SUA.1994)

15.15 în căutarea doctorului 

Livinstone (aventuri, 
SUA, 1997)

1645 Anastasia (dramă, 
coproducție, 1986) 

1830 Conspirația tăcerii 
(dramă, SUA 1998)

20.15 Călătorie spre centrul 
Pământului (aventuri, 
SUA 1999)

22.00 Brigada de poliție 

23.00 Cinci zile până mori 
(suspans)

00.00 Primăvara crimelor 

(suspans, 2002)

07X0 Vânătorii de mituri 
08.00 Zboruri grefe 

09.00 Superlative 

1030 Nașterea unui avion 

11.00 Mașinărnle de război 

12X0 Natura fri stare brută 

13X0 Vânătorii de mituri 
14X0 Inginerie ia superlativ 

1430 Zboruri grefe 
15.00 Superlative 

16X0 Istorii neeluddate 

17X0 Gladiatorii celui de-al 
doilea război mondial 

18X0 Aventuri la pescuit 
1830 Cu undița în junglă 

19X0 Tehnologie extremă 

20X0 Culoarea războiului 
21X0 Hitler în culori



• Acces greoi. Un sondaj al Consiliului 
Național al întreprinderilor Private Mici și 
Mijlocii din România arată că 84% dintre 
întreprinzători apreciază ca foarte dificil 
accesul la sursele de finanțare. IMM-urile 
românești au în medie un capital de șapte 
ori mai redus decât media europeană. (C.P.)

• întâlnire. A 7-a ediție „întâlnirea tinerilor 
din Petroșani" a avut loc la finele săptămânii ; 
trecute, participând peste 100 de tineri din 
Valea Jiului și alți 200 din țară. „Discuțiile au 
avut loc pe grupuri restrânse, s-au recitat 
poezii și s-a pus în scenă o piesă de teatru", 
precizează Nora Dubyk, președinta societății
„Caritas". (IJ.)

Depunerea bilanțurilor
Deva/(C.P.) - Persoanele juiiiice care 

aplică Reglementările contabile armonizate 
cu directivele. Comunităților Economice 
Europene și cu Standardele Internaționale 
de contabilitate trebuie să depună situațiile 
financiare anuale în termen de 150 de zile 
de la încheierea exercițiului financiar, a 
declarat Mihaela Boldor, DGFP Hunedoara. 
„Situațiile financiare anuale ale agenților 
economici și ale persoanelor juridice fără 
scop patrimonial se depun fie la DGFP 
Hunedoara (e vorba despre persoanele 
juridice care aplică Ordinul Ministrului 
Finanțelor Publice nr. 94/2001, contribua
bilii mari, persoanele juridice de pe raza 
teritorială a Administrației Finanțelor Pub
lice Ilia), precum și persoanele juridice fără 
scop patrimonial, fie la administrațiile 
financiare teritoriale”, a precizat Boldor.

învierii Domnului 
Hsus Hristos a 
fost marcată la 
finele săptămânii 
trecute și la Aso
ciația 
Handicapaților 
Neuromotor Hune
doara. Un .grup de 
coriști ai Bisericii 
Penticostale din 
Hunedoara, au 
interpretat pentru 
membrii asociației 
cântece speciale. 
Copiii și adulții 
au primit, la 
sfârșitul specta
colului, cozonaci 
și ouă roșii din 
partea apropiaților 
și a politicienilor.

’ (Foto: Traian Mânu)

Colonie la finele civilizației

Daniela, de la Grădinița Nr. 7 din 
Deva, a vizitat ieri redacția cotidianului 
"Cuvântul liber". (Foto: Traian Mânu)

■ Localnicii Văii Jiului 
spun că civilizația se 
termină în cartierul 
Crividia.
Iha Jurcone___________________
ina.jurcane@infomimedla.ro

Vulcan - Case construite 
acum 150 de ani, trei inun
dații care i-au făcut pe 
lucrătorii de la Electrica să 
refuze să le instaleze alte 
cabluri de curent, 142 de 
familii în chirie, rromi și 
S&fiVa’„bogătași" înseamnă în 
câteva cuvinte colonia Cri
vidia din Vulcan. Cartierul 
este o fostă colonie mine
rească, poate de aceea cei 
care acum primesc pensii de 
mineri sunt considerați 
„bogătași”. Atmosfera dezo
lantă o creează casele care

stau să se prăbușească din 
cauza vechimii și lipsei de 
reparații. Administrația ora
șului spune că puținii bani 
care s-au alocat acestei zone 
au provenit din ajutoare pen
tru zonele calamitate în urma 
inundațiilor. Pentru că sunt 

-săraci, localnicii n-au refăcut 
casele, ci au vândut mate
rialele de construcție primite 
pentru o bucată de pâine în 
plus.
Nu se întrevede nimic

„Nu se poate interveni pen
tru refacerea caselor pentru 
că legile în vigoare spun că la 
cele cu o vechime de 100 de 
ani sau mai mult nu mai 
avem dreptul de a investi”, 
declară Gheorghe Ile, pri
marul municipiului Vulcan. 
Din nefericire, banii se 
câștigă foarte greu în colonia

Crividia. Cei care nu au pen
sii provenite din minerit se 
întrețin din fier vechi pe care 
îl adună de unde pot, însă și 
acesta este pe terminate. 
„Trăim scurmând pșmântul 
după fier vechi. Ploaia mi-a 
stricat acoperișul la casa 
dărăpănată pe care o am”, 
spune Constantin Boruczi. 
Vara vine ca o mană cerească 
pentru localnicii Crividiei. 
Banii proveniți din culesul

Locuitori din Colonie

Prețuri carburanți
> j j1 j jj y j -j j i * > j *

Lukoil
Motorină Super 30500 lei/l

Benzină Premium 32900 lei/l

Benzină fără plumb (Euroluk) 32600 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 37000 lei/l

Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 33400 lei/l

Motorină 30900 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 33200 lei/l

Benzină Eco-Premium 33400 lei/l

Euro-motorină 30900 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 32900 lei/l

Benzină Eco 33200 lei/l

Motorină Super-Euro 31300 lei/l

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

Societatea Preț Variație 
î

1. SNP PETROM 3320 +5,40
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 12300 +4,24
3. TLV 7850 +1,29
4. BRD oprit
5. IMPACT 6350 +2,42
6. AZOMUREȘ oprit
7. ANTIBIOTICE iași 6000 +0,84
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
879 +3,05

9. HABER ® ODFÎt

IO. BCCARPATICA SWS +1,21
11: SECEBĂL 158 +15,33

■--------------------- ;---------------------------- .----- ,------- -------------â

K Trei tineri studenți 
petroșăneni au fost 
invitați la Napoli de 
omologii lor italieni.
Ina Jurcone
ina.jiircone@ln1arnimedia.ra

petroșăneni la Napoli
pe baza căruia dorim să 
organizăm proiecte comune și 
să facem un schimb perma
nent de informații și de expe
riență”, declară liderul stu
denților din Petroșani, Mihai 
Herbei. Pe agenda de lucru a 
studenților s-au aflat întâlniri

cu conducerea universității 
organizatoare și schimburi de 
idei despre procesul de 
învățământ. Din delegație au 
mai făcut parte Adriana Boci- 
at din partea Universității 
din Petroșani și Szell Lorincz 
din partea CJOT Hunedoara.

fructelor de pădure le aduce 
o pâine albă pe masă. „Noroc 
că vine vara și mai strângem 
ciuperci și fructe de pădure. 
Asta înseamnă bani”, adaugă 
Simion Lazăr. La Crividia nu 
se întrevede nimic bun. Cei 
afectați de inundații se 
așteaptă să le cadă tavanele 
în cap, iar pensionarii să 
moară. Știu că, odată plecați 
de aici, copiii lor nu vor mai 
reveni niciodată.

Napoli - O delegație com
pusă din studenți, membri ai 
Sindicatului Studenților 
Democrați ai Universităților 
Petroșani și București a par
ticipat, în perioada 27-30 
aprilie, la o întâlnire între 
studenți români și italieni, 
întâlnirea s-a realizat grație 
Consiliului Studenților de la 
Universitatea din Napoli. 
„Această vizită face parte din 
strategia de dezvoltare a 
relațiilor internaționale ă 
organizației noastre. Am sem
nat un acord de parteneriat 
cu colegii noștri din Napoli, In pauze, studenții români au vizitat Napoli (Foto: cl)

15.000 euro 
pentru școală

Iscroni (I.J.) - Una din
tre cele mai vechi școli 
din Valea Jiului, Școala 
Generală Iscroni, va be
neficia în acest an de o 
finanțare uluitoare: peste 
15.000 de euro. Banii 
provin de la Banca Mon
dială, dar, potrivit pri
marului Aninoasa, Ilie 
Botgros, Consiliul Local 
are alocată pentru mo
dernizarea școlii suma 
de un miliard de lei. 
Licitația pentru obține
rea proiectului de mo
dernizare va avea loc la 
25 mai, la Timișoara. 
„Prioritar pentru noi 
este încurajarea firmelor 
din Vale și sper ca ele să 
câștige licitația” a 
declarat Ilie Botgros.

COUTH VALUTARE
Cursul de referință al Băncii Naționale a României in data de 4 mai 2005
Valută . euro dolar liră sterlină franc elvețian forint i
BNR 36.206 28.142 53.323 23.471 144

Ctimil valutar practicat de bancîte din Beva
Valută euro

C V
dolar

C V
liră sterlină

C V
franc elvețian

c V
fortot
c V

BancPost 35.900 36.40Q 27.400 27.900 52.200 53.200 23.000 24.000 140 150 i

BRD 35.700 36.600 27.730 28.610 52.410 54.170 23.040 23.870 136 148 |
Banca Transilv. 35.750 36.250 27.966 28.466 52.911 53.686 23.329 23.729 141 146 ’
Raiffeisen Bank 35.700 36.400 27.700 28.500 52.200 53.700 23.020 23.680 137 154 i

1 Cursul valutar eraeticat ie casete ie sdiîmB valutar din 0eva
Star Exchange 35.800 36.000 27.700 28.100 51.000 53.000 22.500 23.800 138 145 |
Herdan Exchange 35.800 36.100 27.800 28.100 I

mailto:ina.jurcane@infomimedla.ro
mailto:ina.jiircone@ln1arnimedia.ra


• Spânzurată. o femeie din Hunedoara a 
fost găsită spânzurată în apartamentul în 
care locuia. Hilda C. avea 69 de ani, iar 
polițiștii au constatat că nu sunt suspiciuni 
de comiterea unor fapte penale. (V.N.)

• Armă ilegală. Nicolae D., de 49 de ani, 
din Petrila este cercetat pentru port ilegal de 
armă. El L-a amenințat cu un cuțit, beat 
fiind, pe Ion G., din aceeași localitate. (V.N.)

• Statistică. Procurorii Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara au soluționat 
1903 cauze penale, din care 121 în activi
tate de urmărire penală proprie. S-au 
întocmit 251 de rechizitorii, din care, la 
urmărire penală, 39. (V.N.)

Tren deraiat• Polițist. Pentru că nu s-a asigurat-cores
punzător la schimbarea direcției de mers, 
Vian M., de 36 ani, polițist în Deva aflat la 
volanul unui autoturism, s-a tamponat cu o 
motocicletă condusă regulamentar, la inter
secția stăzilor 22 Decembrie cu Mareșal 
Averescu. în urma impactului Mihai. V., de 
18 ani, s-a rănit ușor. (V.N.)

■ Patru vagoane au 
deraiat și unul s-a răs
turnat, ieri dimineață, 
în apropiere de Lupeni.

Lupeni (M.T.) - O garnitură 
de tren formată din 18 vagoa
ne încărcate cu cărbune, ce 
urma a fi transportat la Ter
mocentrala Paroșani-Vulcan 
era garată, în jurul orei 3:40, 
în incinta Uzinei de Prepara
re a Cărbunelui, Lupeni.
Conductă fisurată

Din cauza înclinării liniei 
de cale ferată trenul a plecat 
singur „la vale”. A îndoit sa- 

. boții de frână și se deplasa 
în direcția Vulcan. în apropie
rea zonei Carolina, din Lu
peni, un vagon s-a răsturnat

și alte patru au deraiat, iar 
trenul s-a oprit în această 
zonă. în urma acestui inci
dent a fost fisurată conducta 
de termoficare ce alimentează 
municipiul Lupeni, de la Ter
mocentrala Paroșeni, conduc
ta de aer comprimat ce ali
mentează subteranul EM Lu
peni și o consolă CFR. Anga
jați ai unităților implicate ac
ționează pentru a înlătura 
efectele acestui accident și re
punerea în funcțiune a insta
lațiilor afectate. Se efectuează 
cercetări pentru a stabili 
cauzele producerii acestei 
deraieri. Este posibil ca acest 
incident să se fi produs din 
cauza unei erori umane, o 
defecțiune sau ar putea fi de 
asemenea „mâna” hoților de 
fier vechi.

S-a lepădat de 
șuviță...

O garnitură de tren a deraiat ieri la Lupeni

Cetățenii județului pot obține, gratuit, date despre 
Uniunea Europeană, instituțiile europene, legislația comu
nitară, politicile și programele europene, diferite programe 
de finanțare. în .cadrul Centrului de informare. "

(Foto: Mîhai Stan)

Tiberiu Stroia__________
ti befiu.str clatin formmedla.ro

Dacă ar fi să ne luăm după spusele 

unui rege francez (Ludovic al nu știu câte
lea), care spunea că ar da foc cămășii de 
pe el dacă âr bănui că aceasta l-ar trăda, 
am fi tentați să credem că șuvița președin
telui Băsescu i-a făcut figura. Și că celebra 
Podoabă capilară și-a pierdut viața după ce 

a dat în gât (pe undeva) pe șeful tuturor
. românilor. Și totuși... șuvița prezidențială., 

cea care a dat naștere unei polemici 
naționale,’ șl-a dăt obștescul sfârșit, 
semn al primei doamne a țării. Care a 
reușit să taie acolo unde n-a reușit un 
popor întreg.

Astfel, românii s-au procopsit cu un 

președinte fără șuviță. Spre dezamăgirea 
nemților, americanilor sau altor nații pentru 
care podoaba capilară a președintelui 
României era un bun prilej de circ. Mai 
ales că respectivele popoare au pâinea 
asigurată. Până la urmă, nouă nu ne 
rămâne altceva decât să vedem dacă, 
rămas fără șuviță, președintele Băsescu va 
mai fi în stare să stabilească exact direcția 
axei Londra- Washington. Sau să țintească 
corupția în plin. Nu de alta, dar privirea 
fostului lup de mare este așa orientată 
înspre... niciunde.

4 4 îi stă mai bine așa 
pentru că șuvița îi 

stătea prea In vânt! 
Este mult mai bine 
așa pentru look-ul 
unui președinte!”

4 4 Arată foarte bme și 
fără șuviță, ea și cu 

ea. Doar că aceasta 
era prea în vânt și 
prea se legau toți de 
frizura lui!”

4 4 Ce-a făcut? Eu nu 
cred! E glumă? 

Atunci, chiar dacă a 
făcut-o, să-i fie de 
bine! Este foarte bine 
și așa, dacă lui ii 
place!” 
Simona L&ncrSnjan, 
Deva

4 4 Era nostim cu 
șuvița sa. Acum, că 

și-a tăiat-o, nu îmi 
rămâne decât să 
aștept să-i crească! Se 
mai schimbă și el!”

4 4 Foarte bine a făcut. 
Este bine pentru 

imaginea sa. Este, 
totuși, președintele 
țării și nu e cazul să 
atragă atenția prin 
renumita șuviță!” 
SlMION, 
HAțEG

Ștefan, 
Deva

Mihaela Roman, 
Deva .

EVA Merc, 
Hunedoara

Management elvețian
Hunedoara (V.N.) - La Institutul de 

Inginerie Hunedoara se preconizează ca 
elvețienii să deschidă un curs de manage
ment. Practic, nu teoretic, a ținut să pre
cizeze recent Cristian ‘ Vladu, prefectul 
județului. în prima fază va fi vorba de o 
clasă, iar durata de un an. Cursurile vor 
începe din toamnă, și se apreciază că vor 
fi apropiate de cele postuniversitare.

Prefectul a mai spus că în acest fel și 
repectiva instituție de învățământ din Hune
doara se va dezvolta și va avea un alt statut.

Cursurile se fac pe bani, în jur de 1000 de 
euro de persoană, dar, prin sponsorizările 
care vor exista, nu vor depăși aproximativ 
350 de euro.

HOREA , 87 .
< .:i w"ini■ ■ -t

Denumiră societate Localitate Adresa Meseria “ Nr.loc

TEBA BRAD IND S.R.L. BRAD AVRAM IANCU, 54 confecționer-asamblor articole din textile 20

G0OP.HAȚEG4NA’ ... . • • HAȚEG UZINEI, 3 ' 3 confecționer-asamblor articole din textfle 8

AȘSERV HOME TEXTILES SRL DEVÂ M. EMINESCU confecționer-asamblor articole din textile 40

SQFTPtUS M&MSRL LUPENI' ' ANINGASA DANUTONI COSTEK 303 Contabil. . '1

LABORATORUL SPORTUL SRL PETROȘANI contabil 1

ASOWS5RL HA JEG MAGNOUe. 1 contabil. i * 1

SC VINALCOOL SA DEVA ANDREI ȘAGUNA, 1 Contabil 2

SC SA HEM \ - controlor calitate 1
E&D FLEISCHER PROEUCQM-SRL DEVA D.VODA, 13 cusățor articole marochinărie 

cusâtor piese din piele ți intocuiton

50

sa®» a® ■ • DEVA DEPOZITELOR, 17 - ‘ . 20

GLOBAL BAGS SRL '■RUNEQQARA C. BURSAN, 1 cusător piese din piele și înlocuitori 10

GiiGBAL BAGS SRL ' HUNEDOARA C. BURSAN. 1 cusâtor piese din piele ți înlocuitori 20

DORASAN SRL BERIU, 6 fierar betonist ■ 1

SAIPSRL - > ■ ■ ;

09.00-12.00

09.00-12.00

• Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte-—.

9 Pflmlria Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar ________ __

• Primăria Muntdplutyi Hunedoara:
Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00

• PoltțlaMunlEipiuiul Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Politiei 

Municipiului Hunedoara 12.00-14.00

■"Coi .. nehpT di anderml Jui țaSf:
Lt. colonel Robert Vîță, șef stat maior 10.00-14.00

• Rpiige Munisi^uiyi wwim:
Comisăr-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului 

Petroșani 10.00-12.00

Deva (V.N.) - în conferința 
de presă de ieri de la Deva, 
deputatul PUR de Hunedoara, 
Ionica Popescu, a insistat 
asupra faptului că se apropie 
"Se finalizare un mai vechi 
proiect: acordarea de burse 
unor elevi merituoși, dar cu 
probleme familiale și materi
ale deosebite. Banii vin din 
indemnizația de parlamentar 
al lui Dan Voiculescu, preșe
dintele PUR, și vor fi îndrep
tați spre zece asemenea copii. 
Până în prezent, șapte copii 
au fost selectați pentru burse, 
toți din Valea Jiului. Cu o

TÂRGU MUREȘ , ,3A

Umaniștii acordă

terasamente

singură excepție, aceștia au 
medii peste 8 și învață la 
Liceul de Muzică și Arte Plas
tice „Sigismund Totuță” Deva 
(trei), Colegiul Tehnic Geoa- 
giu (trei) și Grupul Școlar 
„Grigore Moisil” Deva, (unul).

Bursele sunt de 1,5 mili
oane de lei pe lună și repre
zintă costurile de cazare și 
masă. Pentru a nu exista pro
bleme, banii vor fi livrați 
direct liceelor până la sfârși
tul anului școlar, iar dacă 
rezultatele la învățătură vor 
fi la fel de bune, bursele vor 
fi acordate în continuare.

formmedla.ro
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nici un cartonaș galben

ClPRIAN MARINUț 
Emil Popa

■ Tragerea la sorți a 
fost „măsluită" pentru 
a reduce cheltuielile de 
transport și cu arbitrii.

■ întâlnirea dintre 
divizionarele C din 
Valea Jiului a fost lip 
sită de adrenalină.

la 25 de metri care a zguduit 
plasa porții lui Mîrșava: 2-0. 
Cele trei minute de fotbal 
spectaculos și eficient s-au do
vedit un simplu foc de paie, 
pentru câ intensitatea' parti
dei a scăzut pe măsura trece
rii timpului. Am mai consem
nat ocazii, dar nu s-a mai pro
dus nici o modificare de scor.

jucătorul lui 
AS Roma și 
căpitanul 
naționalei 
României; 
este princi
pala priori
tate jaentru 
Inter Milano 
în vederea 
unui transfer 
în vară, 
clubul 
milanez fiind 
dispus să 
plătească 
pentru achi
ziționarea ,

Scuza ar fi că s-a jucat taman 
în Vinerea Mare ... Gazdele 
au deschis sc-.rul câna loa
der a ceritrat precis pentru 
Noață care l-a driblat pe Tres- 
tian și a șutat în stânga por
tarului: 1-0. Avantajul liderei 
s-a majorat trei minute mai 
târziu, în urma unui șut sen
zațional prins de Radu Ion de

Deva (CM.) - *U atdr"tapai A 19-C 30 nalte: Dacia Orăștie - Minerul 
•Uricani 0-1; Minefuf Aninoasa - Victoria Călăn 4-0; CFR Marmosim - 

Metalul Crijcibr 6-1; Gloria Geoagiu - Minerul Teliuc 0-4; Retezatul Hațeg 

- Constructorul Hunedoara 3-1; Universitatea Petroșani - Ponorul Vață 

amânat; Minerul Bărbăteni a stat.

Ctewwwnt 

tatea de disputare a partide- 
lor. Departe de a critica, așr. 
teptăm să vedem dacă soluția 
găsită de AJF va avea succes 
și va resuscita această com
petiție. Rămâne deci de văzut 
dacă vor dispărea cazurile 
triste din sezoanele ante
rioare când multe echipe nu 
s-au prezentat la meciuri sau 
au tratat cu superficialitate 
partidele, jucând cu juniorii 
pentru ă fi eliminate cât mai 
repede din competiție. ,

Etapa a 2O-a, B mal, ora 16.00: Victoria Dobra - Gloria Bretea Română: 

Unirea Zam - AS Sântămăria Orlea; Cerna Lunca Cernii - Știința lance le 

Hunedoara; Goanță Ghelari - Strelul Simeria Vecne, AS Boșorot, - CFR 

Marmosim II; Viitorul Păclișa - Casino Ilia; Zarandul Crișcter - stă. •

CFR Marmosim II - Victoria Călan:
Constantin Dănilă (Hunedoara) - centru. Cristian Măluțan și Marius 

Necșulescu (ambii din Deva) - asistenți. Observator - Dorel Tîrsa (Hune- 
doara). . !

Deva (C.M.) - Casino Ilia - AS Boșorod 3-0; CFR Marmosim 11 — AS Goanță 

Ghelari 5-0; Viitorul Păclișa - Gloria Bretea Română 0-0; Streiul Simeria 

Veche - Cerna Lunca Cernii 3-2; AS 5ântămăria Orlea - Zarandul Cricior.

Minerul Teliuc - Constructorul Hunedoara:
Daniel Marinescu - centru, Ramses Stanca și Dan Colesniuc (toți Hune
doara) - asistenți. Observator - Griqore Macavei (Deva).______________________

Gloria Geoagiu - Dada Orftjtte:
Vlad Bitiș (Deva) - centru,; C-tin lordache și Adrian tjocoș (ambii Simeria) - 

asistenți. Observator - Adrian Radu. __________________

Carino llto - CFR Marmosim:
Sorin Citlăuș - centru. Cristian- Petrean și Cosmin Danclu (toți Deva) - asis
tenți. Observator - Bogdan Sever (Deva).

laș - centru, Marius Konicika și Gavril Tămaș (toți Petroșani) - 

ntf-,.Observator - Gheorqhe Gheorqhiță (Deva).

H tartor- PonorM Vața: “ ...............
IfrVGâvrilă -r centru, Radu Filipaș și Stelian Chiriță (toți Brad) - asis- 

Observator - Stan Hanzi (Deva).

0pv« - Reprezentanții Aso- 
ciațieiJudețene de Fotbal Hu
nedoara au „inventat”, pentru 

■ ^faza județeană a Cupei Româ- 
. Vnîeî. o etapă pe criterii

milioane de 
buro.

(Foto;EPAl

• Xrbitru polițist. Meciul Olanda r Roma- hs ' 
niâ, programat pe stadionul „Feijerioorcf" dirr 
Rotterdam, în ziua de 4 iunie, de la ora , 
21:30 (ora României) va fi arbitrat de.p ’:

geografice, cu scopul de a 
reduce la. maximum cheltu
ielile de transport și cu arbi
trii ale echipelor implicate.
Soluție inovatoare

Astfel, „tragerea la sorți” 
pentru etapa a Ill-a a com
petiției, programată azi de la 
ora 17.00, a fost „perfect diri
jată”, întâlnirile rezultate din 
„urne” respectând... la mili
metru „principiul” de a fi cât 
mai puțini kilometri între

MMI «teetwtaril etapei a BI-a a taaai fcde>»ne, ari, 4 mal, or» 17.00 
ttete. Mrtteani - Minerul Aninoasa:
CiĂUdfU Kremer - centru, Florin Bulgaru și Claudiu Ungureanu (toți Lupeni) 

Observator - Petru Zlate (Lupeni)._____________________ ___

■Bmarartamitenl - Mtoenn uneam:
jjrjșția® U Eăr - centru. Ionel Cîrstea și Emilia Lazea (toți Petroșani) - asis- 
Ste Observator - Cornel Cărare (Petroșani).________ _ ___________________________

bșt fB uite -
rezultatul

a mulțumit cam pe toată lu- ■ ,
mea, suporterii celor două 
combatante nu au prea savu- * SMj
rat lipsa de consistență a due- m ;
lurilor pentru minge și ab-
sența cartonașelor galbene.... Portarul Rahoveanu a greșit la golul oaspeților

Lupeni - Derby-ul local din-, 
tre Minerul Lupeni, lidera 
diviziei C7, și CS Vulcan, 
aflată și ea în preajma podi
umului, nu s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor
Foc de paie

dacă

Bate Poli în 
„Groapă"?

Deva’ (C.M.) - Prin 
prisma locurilor din cla
sament derby-ul etapei 
de azi al Diviziei A, este 
întâlnirea Farul FC Na
țional, dar cea mai aștep
tată partidă este Dinamo 
- Poli Timișoara.

Programul complet ale 
etapei a 24-a: Poli Iași - 
Steaua (Național TV, ora 
16.30); Apulum - Gloria; 
FC Argeș - FGM Bacău; 
Sportul Studențesc - CFR 
Cluj; Farul - FC Națion- 

^<.-.^^2. .ora J7.00); 
Univ.. Craiova - FC 
Brașov (Telesport, ora 
19.00); Dinamo - Poli 
Timișoara (TVR1, ora 
20.15); Rapid - Oțelul 
(Ântena 1, ora 21 <30).

(WMOK). „Interesul este, în continuau 
foarte mare", a declarat Jens Grittnei:

ClPRIAM MARINUț
cipnanmarlnirt^in formmedia.ro

localitățile din care provin 
echipele, Runda programează 
astfel adevărate derby-uri lo
cale între formații aflate la 
cel mult 10-15 kilometri 
distanță, care pe deasupra se 
anunță și aprig disputate, a- 
vând în vedere orgoliile exis
tente între vecini. Iar ca ino
vația să fie „brevetată”, și bri
găzile de arbitri delegate la 
aceste meciuri au fost alcă
tuite și repartizate tot după 
criteriul apropierii de locali-

Petrești s-a retras din campionat.

1. Minerul Lupeni 18 14 1 3 33*12 43

2. Metalul Aiud 1? 10 4 •4 30-14 34

3. CS Deva 11 18 9 2. 7 29-16 29

4. CS Vulcan 18 8 5’ 5 22-16 29

5. Aurul Brad 19 8 5 6 24-21 29

6. Telecom Arad 18 9 1 8 21-16 28

7. Soda O M. 18 7 6 5 18-18 27

8. Victoria Nădlac 19 7 4 8 19-18 25

9. inter Blaj 18 6 5 7 30-28 23

10. Sparta Mediaș 18 5 5 8 24-25 20

11. U. Sopo Sibiu 18 4 7 7 23-26 19

12. inter Petrila 19 4 1 14 11-37 13

13. Frontiera Curtici 19 3 4 12 11-48 13

Etapa a 20-a, 7*8 mat Victoria Călan -_ Dacia Orâștie; Metalul Crișcior - 
Minerul Aninoasă; Ponorul Vața - CFR Marmosim; Minerul Teliuc - Univ. 

Petroșani; Constructorul Hunedoara - Gloria Geoagiu; Minerul Bărbăteni 

- Retezatul Hațeg; Minerul Uricani - stă.

1. Minerul Uricani 18 18 0 0 56-10 54

2. Retezatul'Hațeg 17 13 ■. L,. , 3, 31-15 40

3. CFR Marmosim 17 11 .1 5 50-15 34

. 4. Minerul Aninoasa . 17 10 3 4 37-13 , ; 33

5. Ponorul .Vața 17 9 , 2 6 33-22 29

6. Minerul Bărbăteni 17 8 2 7 20 24 26

7. Constructorul Hd. 17 7 1 9 23 32 22l
8. Daqia Orăștie 17 7 0 10 33-26

2?)

9. Minerul Teliuc 16 6 2 8 23-30 20

10. Victoria Călări 18 4 3 11 20-35 15

11. Metalul Crișcior 18 3 ' 5 10 16-43 14

12. Univ, Petroșani 17 3 3.’ 11 17-40 '12

13. Gloria Geoagiu 18 ■ 1 ■ ‘14 16 8-62 M:4
13. Unirea Zam

Clasament
1. Casino Ilia 18 14 - 3 67-15 . 15

2. CFR Marmosim II 16 . 13 2 1 77-18 41

3. Streiul Simeria V. . 16 11 1 4 49-32 34

4. Gloria Bretea 17 8 2 7 41-33 ■ 26

5. AS Sântămăria 17 8 1 8 50-41 .■ 25

6. Victoria Dobra 17. 6 /S’ 5 46-43 24.

7. Zarandul Cricior 18 ■ 7 3 8 26-52 24

8. Viitorul Păclișa 16 6. 30-32 21

9. Știința de Hd 17 6 3 8 ) 30-41 . 21

10. Goanță Ghelari 17 5 2- 10 25-40 17

11. Cerna L. C. 16 4 3 9 35-50 15

12. AS Boșorod 16 3 4 2B-52 13

45% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Aboneazâ-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 Ici noi)

Preț/ziar pentru abonament anual *-

1.920 lei

în fiecare vineri prin ști 

cel mai complet supliment 

de televiziune.

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni

- CUM TE ABONEZI?
ar. Decupează și completează talonul.
<y- Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau

• >'trimite-l prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

tai

1 lună
3 luni
6 luni

Abonamente
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) preț/ziar ab. 2.045 lei (0.20 lei noi)

formmedia.ro


• Eliminată. în semifinalele Cupei Prințului 
la fotbal, competiție care se desfășoară în 
Arabia Saudită, Al Ittihad, echipa pregătită 
de Anghel lordănescu, a făcut egal, 1-1, 
cu formația Al Hilal, care s-a calificat în ul
timul act, după victoria din tur, cu 1-0.(MF)

. • Amendă record. Jeff van Gundy, antre
norul echipei americane de baschet Houston

. Rockets, a fost amendat cu suma record de 
100.000 de dolari, pentru comentarii nepo
trivite pe care le-a făcut la adresa arbitrilor și

' adversarilor din faza play-off a NBA.(D.N.)

r Victorie pentru „tunari"
Londra (MF) - Echipa Arsenal Londra a 

I învins, luni; în deplasare, cu scorul de 2 - 0 
» (0 - 0), formația AVest Bromwich Albion, în

ultimul meci al etapei a XXXVI-a a campio- 
• natului Angliei, informează AFP. Golurile 

învingătorilor au fost marcate de Van Per
sie '66 și Edu '90. în clasament conduce Chel- 

’ sea Londra, cu 88-de puncte (virtual campi
oană), fiind urmată de Arsenal Londra, cu 

, 77 de puncte, și Manchester United, cu 73
. de puncte. Toate cele trei echipei au un 

meci mai puțin disputat. Până la sfârșitul 
> sezonului au mai rămas de disputat două 

etape pitiș câteva restanțe.

♦

Sărbătoare la 
Munchen

Munchen (MF) - Con- î 
ducerea clubului Bayern i 
Munchen a anunțat că J 
echipa va sărbători ofi
cial câștigarea celui de- i 
al 19-lea titlu din istorie, 
pe 14 mai, la filialul me- î 
ciului disputat pe Sta- I 
dionul Olimpic, cu FC j 
Nurnberg, în penultima i 
etapă a campionatului i 
Germaniei. Bayern Mun- î 
chen și-a asigurat titlul Ț 
național, după ce a în- ș 
vins, sâmbătă, în depla
sare, cu scorul de 4 - 0, i 
formația FC Kaiserslau
tern, în etapa a XXXI-a i 
a campionatului. Peste Ț 
’15.000 de suporteri sunt ș 
așteptați atunci în Ma- ț 
rienplatz din Munchen, ■ 
pentru a sărbători per- I 
formanța echipei germa- i 
ne. Spre deosebire de al- ; 
te ocazii, jucătorii și ofi- Ț 
cialii clubului Bayern : 
nu vor mai putea să-și sa- •• 
Iute fanii din balconul î 
Primăriei, deoarece fața- i 
da clădirii se află I 

Ion Crăciunescu

în renovare. 
'Municipalitatea '■ 
a decis însă să I 
înlocuias
că acest % 
balcon cu 
unul dintr-o 
structură 
metalică.

■ Schimbare importan
tă la malul mării. An
trenorul echipei a deve
nit director tehnic.

Constanța (MF) - Fostul an
trenor al echipei de baschet 
masculin Farul Constanța, 
Dragan Petricevici, va ocupa 
funcția de director tehnic pâ
nă la finalul sezonului, for
mația urmând să fie condusă 
în meciurile rămase de dis
putat de fostul secund Vasile 
Pașca. „Da, este adevărat, am 
fost mutat pe funcția de direc
tor tehnic. N-o consider o re
trogradare. Propunerea a ve

București (MF) - Pre
ședintele Comisiei
Centrale a Arbitrilor, j 
Ion Crăciunescu, va fi i
inspector pentru arbi- i
traj la partida dintre 
selecționata Ucrainei 
și naționala Kazah- 
stanului, programată 
pe data de 4 iunie, la ; 
Kiev, în cadrul grupei 
a doua preliminariilor J 
Cupei Mondiale din i 
2006, informează 
Federația Română de =
Fotbal. Pe de altă =
parte, Liana Stoices- i
cu a fost desemnată ;
de către UEFA ca de- i
legat ai forului euro- 
pean la manșa a do- ;
ua a finalei Cupei Ș
UEFA feminine, din- j
tre formațiile FFC Tur- ;
bine Potsdam (Ger- !
mania) și Djugarden i
(Suedia). Meciul va i
avea loc la Potsdam j,
în ziua de 21 mai. ;

■ în câteva ore, peste 
100.000 de tichețe < 
pentru CM și-au găsit 
cumpărătorii.

Berlin (MF) - Peste 100.000 
de bilete pentru Cupa Mon
dială de fotbal ediția 2006 și- 
au găsit cumpărătorii luni, la 
câteva ore după lansarea celei 
de-a doua faze a vânzărilor, în 
cursul căreia suiri oferite se
rii de tichete pe echipe (TST), 
a anunțat Comitetul german 
de organizare (WMOK).

„Interesul este, in continua
re, foarte m&e’’, • declarat 
purtătorul de cuvânt al WMOK, 
Jens Grittner, precizând că 
toate comenzile sunt tratate 
după principiul primul venit, 
primul servit., „Majoritatea

nit din partea conducerii, iar 
eu am fost de acord. Motivul 
invocat a fost reprezentat de 
w •• •. . . . . . . . . . . . . . . . . .

N-a fost vorba de 
rezultatele obținute, ci 

de această uzură. Decizia 
s fost bikttarală, iar la Dualul 
campionatului vom vedea ce 

se Întâmplă.

Dragan Petricevici

•. . . . . . •. . . . . . W
cumulul de uzură în relațiile 
interumane din cadrul echi
pei. N-a fost vorba de rezulta
tele obținute, ci de această 
uzură. Decizia a fost bilatera
lă, iar la finalul campionatu

cererilor dg bilete -au venit 
din partea Suporterilor echi
pelor bine pit ite pentru cali
ficarea ia turneul final”, a 
adăugat Grittner. Cu ocazia 
primei faze a vânzărilor, care 
a avut loc în perioada 1 fe
bruarie - 31 martie, au fost 
vândute 147.000 de bilete TST, 
cele rezervate Germaniei, Ar
gentinei, Braziliei, Angliei, Ir
landei, Italiei, Japoniei, Mexi
cului, Portugaliei, Spaniei, Sue
diei, Statelor Unite și Olandei 
fiind deja epuizate.

Cea de-a doua fază a vân
zărilor urmează să se încheie 
cel târziu pe 15 noiembrie 
2005, iar în funcție de derula
rea competiției, titularul aces
tui tip de bilet va putea fi pre
zent și la celelalte jocuri pe 
care urmează să le susțină 

lui vom vedeâ Ce se^țhtâttiplă, 
dacă mai rămân sau nu la Fa
rul Constanța", a declarat Pet
ricevici. Tehnicianul sârb a 
infirmat zvom® MHRNhdt că
rora pivotul E^db^^^.Siro- 
vina ar fi părăsit echipa, după 
primele partide cu Dinamo.
Programări

„Probabil lumea pus asta 
pentru că nu!-a **.it pe Si-
rovina la mecîifi Ar “ pro
bleme medicale și a fost mai 
bine să le rezolve. Sirovina 
este la Constanța și nu s-a 
pus problema plecării sale In 
acest moment”, a afirmat Dra
gan Petricevic. Farul Con

echipa sa fi 
riază filtre3 
mai ieftină

irită. Prețul va- 
7 de euro (cea 
irtă, pentru trei 

meciuri din primul tur) și 
1.760 de euro (categoria cea 
mai scumpă, care „include și 
finala).
Bilete redirecționate

Dacă echipa aleaș; este eli
minată în primul 
vă fi redirecționat în mod au
tomat către câștigătoarea gru
pei în care a evoluat, acest 
sistem urmând a fi aplicat și 
pentru meciurile din fazele 
superioare ale competiție/. th 
total, 1,12 milioane din cele 
2,93 de milioane de bilete pen
tru cele 64 da meciuri ale CM 
2006 vor fi accesibile în mod 
direct publicului, în cadrul 
celor cinci faze ale vânzărilor. 

stanța are programate, pe te
ren propriu, miercuri și joi, 
partidele trei și patru, tin se
mifinale, cu Dinamo. Bucu- 
reștenii conduc cu 2 - 0, la ge
neral, iar dacă înving în pri
ma partidă, obțin calificarea 
în finală. Nemulțumiți de evo
luția echipei, conducătorii 
clubului Farul au decis să 
sancționeze financiar fiecare 
component al lotului, inclusiv 
antrenorii Dragan Petricevici 
și Vasile Pașca; după partida 
a doua cu Dinamo Erbașu. în 
cealaltă semifinală se întâl
nesc Poli Mobitelco Carbo- 
chim Cluj și campioana Ase- 
soft Ploiești.

Succes la limita
Lisabona (MF) - Echipa 

Vitoria Guimaraes a în
vins, luni seara, pe teren 
propriu, cu scorul de 2 - 
1 (1 - 1), formația Penafiel, 
în ultimul meci al etapei 
a XXXI-a a campionstți^iiif 
Portugaliei, informează ’ 
AFP. Golurile învingători
lor au fost marcate de 
Dragoner TO din penalii și 
Marco ■ Ferreira '78, în 
timp ce pentru oaspeți a 
înscris Roberto, înxninu- 
tul 16. în clasaniențpqgh- 
.fiițijă să edndneâ gatfea 
Lisabona, cu 61? de țiu cte, 
fiind urmată de Sporting 
Lisabona, cu 58 de puncte, 
și FC Porto, cu 57 de 
puncte. în lupta pentru 
titlu mai este angrenată și 
Sporting Braga.

BASCHET - NBA - PLAY OFF * SFERTURI j Campion mondial la 22 de ani
Conferința de fcst
Washington - Chicago 

Scorul general este egal.

Conferința fe Vest

Dallas - ȘH.ăjertști
Dallas conduce la q-neta' .j scorul ce
Denver - San Antonio -------------------------
Sas Antonto.Gqaftne lager - d șușEOful da ■' '• 3-ț

Duncan, cel mai bun jucător al echipei Spurs

-MMI (D.N.) - Finala 
Campionatului Mondial de 
Snooker de la Teatrul Cru
cible a fost câștigată, luni du
pă miezul nopții, de Shaun 
Murphy. Englezul l-a învins 
după un meci dramatic cu 18 
- 16 pe Matthew Stevens pen
tru a deveni primul campion 
mondial venit din calificări, 
după Terry Griffiths în 1979. 
A fost o finală frumoasă, ten
sionată, cu răsturnări de scor, 
între doi jucători tineri care 
au dat ce au avut mai bun 
pentru spectacol și glorie. 
Shaun Murphy a intrat pe ta
bloul principal, după două 
tururi de calificare și având 

tiga trofeul suprem. Outsider, din cariera sa.
o șansă de 1 la 150 de a câș-

a eliminat în drumul său spre 
finală trei campioni mondiali, 
iar în ultimul act a fosi tot 
timpul condus, până ta scorul

de nwnal 22 de Jțarătat 
maturitate $ stepâWfe si
ne aproape supraumane, cali
tăți cu care poate nici vetera
nii din circuit nu se pot lăuda.

„ Răsturnare de situație

Murphy a preluat conduce
rea după ce â fost condus cu 
10 - 6, la finele primei zile a 
finalei și a câștigat meciul 
după 34 de frameuri, câști
gând un cec de 250.000 de lire 
sterline. Galezul Mathew Ste
vens, învins pentru a doua 
oară în finală a fost bonificat 
cu jumătate, 125.000.

Murphy este profesionist de 
la 14 ani (!) însă Campiona
tul Mondial din acest an re
prezintă prima mare victorie

Titlul mondial rămâne în Anglia, de această dată la Murphy.



miercari, 4 mai 2005

Vând ap. 2 camere (03)

■ bdul Decebal, renovat occidental, sau schimb 
cu spațiu comercial, preț negociabil. Tel.

• zonă liniștită, balcon, contorizări apă și gaz, 
parchet lamelar, preț 550 milioane lei, negocia
bil. Tel. 215212.

• Timișoara, Complex Studențesc, lângă BRD, 
parter înalt, decomandat 70 mp, 2 balcoane, 
termopan, posibilitate spațiu comercial sau 
cabinet Preț 56.000 euro, negociabil. Tel. 0254* 
231268.

Vând ap. 3 camere (05)

• dacoraMdate ki Simeria, bloc de cărămidă, 
fără îmbunătățiri, etaj intermediar, preț 930 mi
lioane lei Tel. 0727/844590.
• decomandate, vedere in 2 părți, 2 balcoane, 
98 mp, etaj I, zonă centrală, preț 40.000 euro. 
tel. 228615.

Vând case, vile (13)

a 2 carnea, bucătărie, baie, cămară, hot, acare
turi, grădină, ocupabllă imediat preț IZ mid. 
Iei, in Deva, Str. Grivrței, nr: 31. Tel. 236510.
» casă te Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie baie, garaj, curte cu pomi fructiferi 
și gazon, gradină de legume. Telefon 214446. 
Rog seriozitate, exclus intermediari.
• cată, iteracentral, pretabiiă și pentru acti
vități comerciale, renovată recent 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva, tel. 0726/972966. .
• te Deva, sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, central. Tel. 0254/215795.

Vând case de vacanța (15)

• cantaucțt» 2M2. D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc. toate 
utilitățile, accept variante. Tei. 0723/320995.

Vând garsoniere (19)

• panoană tdcă, vând urgent garsonieră. Al. 
Saturn, frumos amenajată, preț convenabil. Tel. 
0724/348200.

Vând terenuri (21)

• ta .. eva, 700 mp, fs 13 m, panoramă 
deosebită, utilități în zonă, preț 15 etiro mp. Tel. 
218399.
• tetnJan kt Deva, zonă rezidențială, preț 25 
euro/mp, negociabil. Tet 0740/516463.
• Hnvlan, ctntral Deva, un ha, parcelat 400 
mp sau 600 mp, apă. gaz, curent 30 euro/mp. 
Tel. 0722/564004.
• htradtan,pentru construcție casă, în Șoimuș, 
pe șoseaua spre Boholt, 1200 mp, fs 12 m, 
facilități gaz, curent la poartă, 8 euro/mp, nego
ciabil. I el 0746/029058, 220269, după ora 16.

• «Iod 1200 mp teren intravilan, grădină 20 x 
60 mp, în localitatea Totești Hațeg, lângă școală, 
12.000 lei mp, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând 24.704 mp teren pentru agricultură și
6.000 mp teren pentru construcții sau agricul- 

---■ița».i ■ •cura, arnueir rocanțaica iuicju • rrațry, ranga 
canton. Tei. 212272 0723/732560.

Imobile chirii (?9)

• caut pentru închiriat: apartament său gar
sonieră mobilată, ofer maximum 50 euro. Tel. 
0720/743834.
• ofer pentru închiriere apartament 4 camere 
mobilat, dotat centrală termică preț 350 
euro/luni Tel. 227479.0745/367893.
• ofer pentru Închiriere în regim hotelier 
cameră mobilată, în Deva, preț 700.000 lei/zi. 
Tel. 0722/564004.

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, acte la zi, taxe achitate, 
stare perfectă de funcționare, preț 16 milioane 
lei. Tei. 0726/705460.
• vând Dada papuc izotermă, albă, injecție, an. 
2001, VT 10.2005, rovignetă, preț 3000 euro. Tel. 
0722/581860 n772/K90Tr

Auto străine (3?)

• vând Hat Uno, Stat Ducato, buldozer, exca
vator 161 Tel. 0745/185363.
• vând Ford Mondeo TDDI, af 2001,11 GCP, 
berlină, climă, 4 geamuri electrice, oglinzi, 
scaune electrice, 8 x airbag, abs, preț 9600 euro, 
negociabil. Tel. 0727/761713.
• vând Lada 1500, stare bună de funcționare, 
numere noi, dotări suplimentare, preț 26 mi
lioane lei. Tel. 0727/337222.
• vând Ranault 25 Diesel, 2068 cmc, 1987, RT 
2006, preț 2000 euro, negociabil. Tel. 222120, 
0741/153075.

Microbuze. Dube (38)

• vând ndcralni W LT 28, model lung, înalt 
14 locuri. Stare foarte bună, cârlig de remorcare, 
motor Diesel,.2400 cmc, consum 8%, fabricație 
1987, preț 240 milioane lei, negociabil sau vari
ante. Tel. 0722/161661.
• vând wgant Iveco, motor 2500 TD, 14 locuri, 
taxe achitate, sau închiriez, preț negociabil. Tel. 
0726/705460.

Camioane, remorci (39)

• vând remarcă. 2 axe. tip furgon, model 
deosebit 2000 kg, stare foarte bună, preț 15 mi
lioane lei, negociabil, variante. Tel. 0722/161661.

Utilaje, ursite, industriale 
și agricole (43)

• vând batoză pentru treierat grâu, motor la 
curent 220, din anul 2000, stare bună de 
funcționare. Dumbrava de Jos, nr. 35, comuna 
Ribița. Mabeș loan.
• vând mașină erbicidat, greblă acționată de 
tractor 45 CP, semănătoare 14-17 rânduri, co
sitoare centrifugă, toate fabricație germană. Tel. 
0723/378752.

Piese, accesorii (42)

• huaa auto pentru Logan, Solenza. Renault 
Cho, Megan, Deva. Micul Dalas, AL Florilor, nr.
1, tei. 0727/756681.________

și cameră cu dimensiunile 975/18, cutie viteze 
4 trepte, electromotor, ambele de Dacia. Tel. 
221431. seara.

Mobilier și interioare (47)

• mobfler dbi pat și lemn masiv, binale: uși și 
ferestre, lucrări tâmplărie. Tel. 0744/567736.
• wind bufet sufragerie cu placă de marmură 
albă, Alt Deuch, vechime de circa 100 ani, Stare 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând canapea 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.
• vândmobiă bucătărie, stare foarte bună Tel. 
0726-679065.
■ vând pat dublu, saltele Relaxa, 2 noptiere, 
masă tv, suport flori din cadru metalic cu sti
clă ofer bonus o măsuță cameră din cadra met
alic, transport gratuit, preț 7,5 milioane lei. Tel. 
213483, 0720/432448.

Moto-velo (41)

• vând biddetă pentru copil 3 ■ 5 ani, stare 
foarte bună preț 700.000 lei. Țel. 221431, seara

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

Electrocasnice (56)

■ vând frigider Arctic mare 23 milioane lei, con
gelator Arctic 2,8 milioane lei, ambele stare 
foarte bună Tel. 221431, seara
• vând frigider Arctic mijlociu, stare bună de 
funcționare, preț 1 milion lei. Tel. 260358, Sime
ria
• vând Mgider mare cu ladă jos, 3 milioane lei, 
frigider Frigero, 1,5 milioane lei, ladă frigorifică 
4 sertare, 2 milioane lei. Tel. 0741/078758, 
0741/078754.
■ vând ladă frigorifică 5 sertare, aproape nouă 
frigider Minsk rusesc și un aspirator AP 21,. stare 
perfectă de funcționare. Tel. 232414.
• vând Mgider Zill, 3500.000 lei și ladă frigori
fică Arctic, 5 sertare, 3500.000 lei, negociabil. 
Tel. 0726/679065.
• vând mașină de spălat mică din plastic, Stare 
foarte buna oreț 8u0.000 lei. Tel. 221431, seara

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând cai de 8 ani, căruță și ham. Tei. 648065.
• vând fătate de albine, preț convenabil Tel. 
242977.
• vând ÎS tarate de albine, preț negociabil. Tel. 
21443a

mstiumente m^zicaie (60)

• vând pian cu coadă Tei. 0254/215795.

• vând pian vienez „Wirth”, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corei încrucișate, preț 20 mil
ioane lei, negociabil. Tel. 221431, seara

Altele (61)

• Societate autorizată vinde și în 12 rate 
lunare tahografe fabricate in Scoția la 
prețul de numai 1.700.000 lei pe lună prețul 
include montaj, verificare și calibrare. Pen
tru plata pe loc 15590.000 lei. Tel. 
0744/561964,0269/228707.

• vând 2 butelii turistice, noi, aduse din Polo
nia un covor de lână și mochetă 2/3 m, foarte 
puțin folosite. Tel: 232414.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, 170 euro, 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând set tacâmuri la geantă Diplomat, 12 per
soane, 1.800.000 lei, serviciu de masă Arcopal 
44 piese, 1.800.000 lei. Tel. 234076.

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate, pe numele 
Macarie Minerea Se declară nul.
• pierdut carnet de sănătate pe numele Ivașcu 
Constantin. îl declar nul.

• pierdut legitimație de călătorie pentru nand- 
icapat, pe numele Slavas Petra. O declar nulă
• pierdut ștampiâ rotundă cu inscripția CMI dr, 
Jurjeu Leontin. Se declară nulă

Matrimoniale (69)

• donui, 43 de ani, doresc cunoștință cu o 
doamnă pentru prietenie, eventual căisătorie. 
Tel. 0721/170245.

Solicitări servicii (71)

• se caută solistă vocală organist.și chitarist 
pentru înființarea unei formații rock. Deva tel. 
0722/629058.
• vrei să câștigi 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria.

• asigur sonorizări de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă trans
port asigurat, promptitudine și seriozitate. Tel. 
218420,0745/027620,0744/603700.
• case, vite, spații comerciale, producție, hale, 
amenajări interioare, renovări, instalații elec
trice și sanitare, parchet, gresie, faianță rigipS. 
Tel. 0741/196562.
• organizăm moe festive, nunți, botezuri, la 
prețuri avantajoase. Tel. 0724/428559.
• import mărfi cu Fond Transit £2 tone și 10 
mc, la prețuri negociabile, în funcție de distanță 
Tel. 21642a

Oferte locuri de munca (74)

• angajez zidar cu experiențăTel. 0741/196562.

Comemorări (76)

Amintim tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit că 
se împlinesc 6 luni de când soarta nemiloasă l-a răpit 
din mijlocul nostru ]?e eel care a fost

prof. DUMITRU I. PALAMARIU (MHT) 
Slujba de pomenire va avea loc duminică 8 mai, ora 11, 
la Biserica „Sf. Vasile cel Mare”, din Cimitirul Ortodox 
Deva, str. M. Eminescu.

Familia

• caut zidari, instalatori și necalificați. Relații la 
tel. 0726/076256.
• locuri de muncă în Portugalia, toate domeni
ile de activitate, 800 -1600 euro. Trimite plic tim
brat la OP 1, CP 237 Deva.

alimentare angajează operato?calculator 

pentru facturare in program CIEL Relații la 
tel. 0254/217896.

• MtlMto conwtiaiâ angajează econo
mist Se cere experiență minimum 2 ani 
gestiune, stocuri, mijloace fixe, costuri, 
cunoștințe operare Ciel, Word, Excel, 
realizare situații financiare, Informare și 
soluții optimizare. Se oferă salarizare 
atractivă plus alte avantaje. Tel. 
0744/603581.

Sucursala Deva informează:

OlOCfețlCM |n data de 4 mai 2005 vor avea 
loc lucrări pentru înlocuirea izo- - 

lafiei pe Linia de medie tensiune 20 kv Ilia și derivațiile afer
ente acesteia.

Lucrările vor-avea ca efect întreruperea totală a furnizării 
energiei electrice în rețelele S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, ’ 
în localităfile Bacea, Sârbi, Valea Lungă, Certeju de Jos, Coa
ja, Valea Poienii, Visca, Cuieș, Gothatea, Ulieș, Gurasada, B 
Boiu de Jos, Boiu de Sus, Cărmăzănești, Dănulești.

Electrica SA asigură toți clienții săi că echipele care Si 
efectuează lucrarea depun întreg efortul pentru a limita dura- R 
ta de întrerupere .în alimentarea cu energie electrică. în funcfie S 
de fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 7. 
8.30-18 00. . ■ I

Vâ mulțumim pentru înțelegere! (22531
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Vând garsonieie (19)

• zona McDonakTs, gresie, faianță, parchet, 
amenajată Preț 650 mii. lei. Tel. 219470. (Multi- 
prima)
• zona MMM, bucătărie, baie, balcon, gresie, 
faianță Preț mii. lei. Tel. 219470. (Multiprima)
• decomandată complet mobilată utilată, 
contorizări, TV color, mașină de spălat 
automată frigider, aragaz, et 1, Dorobanți. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• urgenți Zonă ultracentrală amenajată 
contorizări, modificări interioare moderne, etaj 
intermediar. Preț 780 mii. lei, negociabil. Tel 
0745/253662,211587. (Evrika)
• etal 1, dec., Eminescu, st 30 mp, amenajată 
modem. 485 mii., neg. Tel. 211587 (Evrika)
• zona Dacta, complet mobilată șl utilată 
Îmbunătățiri, et 2, ocupabilă imediat. Preț 480 
mii. lei, negociabil. Tel 0745/253662. (Evrika)
• confort ă gresie, faianță balcon închis, 
centrală termică zona luliu Maniu, et interme
diar. Preț 760 mii. lei, negociabil. Tel. 0743/549654 
(Garant Consulting)

repartitoare, balcon închfe contorizări, bd. 
Decebal. Preț 700 mii. lei, negociabil. Tel. 
0743/549654 (Garant Consulting)
• contat I, decomandată contorizări, balcon 
închis, ocupabilă imediat zona Ulpia. Tel. 
0741/154401,227542, seară (Garant Consulting)
• contat l decomandată amenajată stil occi
dental, centrală termică zona Dorobanți. Preț 
900. mii. lei. Tel. 0741/154401, 227542, seara 
(Garant Consulting)
• cutat L decomandată contorizări, parchet 
ocupabilă Imediat zona Ulpia. Preț 24000 euro. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting) 
•«mDmA dec., bucătărie mare, modificată 
gresie, faianță parchet contorizări, preț 430 mii. 
W negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200.

• zona Gejdu, et. 1, modificată 40 mp, 
contorizări apă gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, 
faianță tavan fals, spoturi, parchet mochetă, 
bine întreținută tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• mm Sate Sporturilor, cu balcon, et interme
diar, parchet gresie, faianță contorizări, preț 
530 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Otcabal dec., modificări, gresie, faianță 
balcon închis, 33 mp, et intermediar, contorizări, 
preț 22300 euro, tel. 0745/302200,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
■ an Zantftascu, dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat preț650 mi I. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000)
• zona Dacia, bloc cărămidă et. 1, dec., 
contorizări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000)
• mm Mărirti, dec, mobilată balcon închis, et
1, preț 700 mii. lei. Tel. 235208, 0721/744514.

* (Rocan 3000)
• zom Mărita vedere la stradă liberă preț 550 
mii. lei, negociabil. Tel. 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona Dada, dec., mobilată et intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mii. lei. Tel. 
0254/234401,0727706515. (Rubin’S Home)
• an HrișC :aj intermediar, gresie, faianță
parchet mocni ă din lemn masiv, st 25 mp.
Preț 630 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin’s Home)
• zom Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet 
dec. Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• zom Emsnescu, dec., st 35 mp, balcon, 
cămară et intermediar, contorizări, recent 
amenajată Preț 520 mii. lei. Tel. 0254-234401, 

■0727706515. (Rubin’s Home)
• lagont dec, amenajată frumos, contorizată 
tavan fals, gresie, faianță parter, dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu. Preț 685 mii, neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zom Enenescu, dec., etaj intermediar, 
bucătărie mare, balcon, modificată gresie, 
faianță parchet, contorizări, preț 490 mii. lei, 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200.  (Fiesta 
Nora)
• Dom, zom Dacia, parter, amenajată totul 
nou. Preț 520 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• zom Dadă gresie, faianță contorizări, balcon. 
Preț 430 mii lei. Tel. 235588,0722/624091. (Casa 
Grande)
• zom Uăiăști, contorizări, et 1, balcon. Preț 
580 mH. lei neg. Tel. 235588,0722/624091. (Casa 
Grande)
• zom Dadă parchet gresie, faianță apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, instalații sanitare 

noi, cabină de duș. Preț 500 mii. neg. Tel. 235588. 
0722/62409L (Casa Grande)
• zom M. Eminescu, contorizări, balcon, 
suprafață 30 mp. Preț excepțional 350 mii. lei 
neg. Tel. 235589,0722/624091. (Casa Grande)
• zom Dadă etaj 4, cameră modificată 
acoperită contorizări, preț 450 mii. negociabil. 
Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).

x

■ zom M. Eminescu, parter, contorizări, spațiu 
mare, preț 450 mii. Tel. 0788/572471. (Casa de 
Vis).
• zom Mkro3, centrală bloc cărămidă preț360 
mil. Tel. 747798,0742/902488,0742/872106. (Tină 
Terra Mia, Hunedoara)
• convector, boiler, etaj 2, preț 350 mii., zonă 
centrală Tel. 747798,0742/902488,0742/872106. 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• bduL Con*, parchet balcon, gaz, întreținută 
350 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Con*, etaj inferior, ușă metalică gresie, 
convector, boiler, 420 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Teatru, etaj 2, deco
mandată spațioasă , 42 mp, parchet balcon 
închis, aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă preț 520 
mii. lei. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hune
doara)
• zom Union, etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mii., 
negociabil, tel. 0741/130438. (Profil Expert Hune
doara)
• etaj2,zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră ta Deva, zonă bună etaj interme
diar, indiferent de stare. Ofer prețul pieței. Tel 
211587. (Evrika)
• zonele: Dorobanți, 22 Decembrie, Mărăști, ofer 
preț foarte bun. Tel 235588,235589,0720/062014. 
(Casa Grande)
• zonă contrată cu sau fără îmbunătățiri și ofer 
prețul la vedere. Tel. 224296, 0788/361782. 
(Garant Consulting)

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandMă et 1,56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 29.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• semidee, gradă faianță parchet contorizări, 
repartitoare, zona Al. Armatei, preț 770 mii. lei, 
tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• decomandată ati, 56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• urgenți Zona Lie. Auto, vedere la bulevard, 
amenajări interioare de calitate, contorizări, ușă 
metalică preț 720 mii. lei, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• dec, zonă ultracentrală et 2, balcon mare, 
parchet contorizări, st 56 mp, vedere la bule
vard, preț 30.000 euro, tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• zonă Hșlită et 3, cu balcon, preț 540 mii. lei, 
tel. 215212. (Prima-lnvest)
• zom AL Straiului, semidecomandate, gresie, 
faianță gaz contorizat. Preț 580 mii. lei. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zom N. Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 
mid. lei. Tel. 21947& (Multiprima)
• ingant doc, et 3, zona Banca Transilvaniă 
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)
• urgent doc, amenajat et. 2, balcon închis,
zona Liliacului, contorizat 52 mp. nret 31.000, tel. 
0745/253413. (Mlmastrt ’ ’ ’
• zom CitcMă (l. Maniu), et. 2, dec., 2 
balcoane, bine întreținut contorizat vedere la 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/266071. 
(Mimason)
• bd. Docobd, et 3, dec., 60 mp; amenajat pt. 
pretențioși de lux, complet mobilat, utilat dotat 
totul nou, tel. 0726/715893, 0740173103. 
(Mimason)
• zom IMrram, et 3, sdec, multiple îmbu
nătățiri, liber, fără balcon, 750 mii. tei, tel. 
0745/640725, exclus credit (Mimason)
• str. CaraglaM, decomandate, parter înalt, 
balcon închis, beci, îmbunătățiri, ocupabil 
imediat, preț 30.500 euro, tel. 0745/266071, 
230324. (Mimason)
• bd Docobit vedere spre spital, bucătărie 
modificată contorizat preț 32.000 euro, tel. 
0726/715893,0740/173103. (Mimason)
• zom AL Armatei, superameriajat, complet 
mobilat și utilat mobilă la comandă modernă 
Ocazie! Preț 785 mii. lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zom Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Tralan, parchet
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000). ' -
• ocazie, zom piață decomandată etaj , 
parchet balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, negociabil. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 
3000)
• zom ifcro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, negociabil. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)

OFERTĂ SPECIALĂ
* Maglnte da spălat ÎNDESIT cu 800 sau 1000 turafU

* CADOU m Radlocazatofon cu CD cl MPB
* Televlior diagonala 51 cm la 4.800.000 lai

* Frig Mor ARCTIC ♦ CADOU un Aspirator

Deva, str. A. lancu bl. HI, tel. 216196 

Hunedoara, bd. Dacia bl. 2B, tel. 719999 
Brad, Bd. Republicii, bl. 19, tel. 610595

• zom N. Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, negociabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• roite ratata I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tel.centralitermlcă amenalat preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zom Gojdu, et 2, amenalat contorizări. Preț
900 mii. lei. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• zona CnicM Roșie, Gojdu, decomandate,
contorizări, repartitoare, gresie, faianță, parchet, 
termopâne. Preț 820 mii. lei. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zom Gojdu ■ Poșta internațională parter,
semidecomandate, contorizări, amenajări, 
bucătărie mărită Preț 930 mii. lei. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consuming)
• Minidecomandate, Dada, etaj. 3, bale cu 
gresie+faianță contorizări. Preț 600 mil. lei. Tel. 
227479,0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandata amcMlări deosebite, Gojdu, 
etaj 3, balcon închis + cămară, termopan, 
contorizări, parchet Preț 800 mil.lei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandata contrată termică ușă metalică 
contorizări, et intermediar, zona Bălcescu. Preț. 
980 mii. lei. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)
• semidecomandate, parchet gresie, balcon 
închis, centrală termică etaj Intermediar, zona 
Bălcescu. Preț 850 mii. lei. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• semidecomandate, grade, faianță, contori
zări, etaj intermediar. Preț 580 mii, lei. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• aenddecomandata complet mobilat conto
rizat TV color, frigider, aragaz, et 3, Al. Armatei, 
preț 780 mii, negociabil. Tel. 0745/411449. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• eMI 3, decomandate, centrală termică proprie, 
2 balcoane, modificări interioare, Dorobanți. Preț 
1,35 mid. ROL/135,000 RON neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betanla)
• etaj L balcon, contorizări, bine întreținut, 
Eminescu. Preț 700 mil. ROU70.000 RON neg. Tel. 
0742-005228 0720-387896. (Casa Betanla)
• eta| 3, decomandate, 2 balcoane, parchet, 
contorizări, st 60 mp. 22 Decembrie. Preț 31.000 
euro. Tel. 0741-120722, 0720-370753. (Casa 
Betanla)
mS^Să^Beja!?Seț480 mll.RoU48.000 

Ron. TeL 0742-005228 0720-387896. (Casa 
Betania)
• etal 8 decomandate, 2 balcoane, parchet, 
contortizări, zona Gării, Preț 1,080 mid. 
ROLZIO&OOO RON. Tel. 0724-169303,0743-103622. 
(Casa Betania)
• etaj 8 balcon închis, faianță parchet, 
contorizări, Gojdu. Preț 920 mil. ROL/92.000 RON. 
Tel. 0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)

condiționat, proaspăt zugrăvit, balcon, parchet. 
Minerului. Preț 830 mil. ROL/83.000 RON. Tel. 
0742-005228 0720-387898 (Casa Betania)
• etaj L parchet, contorizări la apă și gaz, 
balcon, bine întreținut Eminescu. Preț 830 mii. 
ROL/83.000 RON. Tel. 0744-690918 0720-370753. 
(Casa Betanla)
• centrală tennteă proprie, parchet bine 
întreținut Eminescu. Preț 930 mil. ROL/93.000 
RON Tel. 0741-120722, 0720-387896. (Casa 
Betania)

• eta|1 L decomandate, balcfin închis, 
contorizări, parchet Gojdu. Preț 800 mii. 
ROL/BO.OOO RON. Tel. 0741-120722,0724-169303. 
(Casa Betania)

• zona Mtnanriul, decomandate, et 1/4, cu 
, garai, centrală termică parchet, gresie, faianță

vedere la stradă preț950 mil. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0724/254051. (Fiesta Nora)
• zom Dada,în circuit et Intermediar, centrală 
termică balcon închis, hol central, cămară 
debara, parchet, gresie, faianță bine întreținut 
preț 900 mil. lei, negociabil, tel 0723/251498 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zom Dada, et Intermediar, contorizări, gresie, 
faianță lavabll, zonă bună preț 580 mil. lei, 
negociabil, tel. 0723/ 251498 0745402200. (Fiesta 
Nora)
• zom pieței, decomandate, balcon, debara, 
cămară parchet contorizări, hol central, posi
bilitate de modificare, boxă preț 1080 mil. lei, 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• Zom Miorița, decomandate, et 3/4, modi
ficat 55 mp contorizări, hol central mare, 
balcon, preț 32.000 euro, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• somMocomandata etal 2, Str. 1 Decembrie, 
apometre, gaz contorizat parchet Preț 1,05 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• strnMccomandata Gojdu, bucătărie modi
ficată gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță 
canalizare separată Preț 870 mil. lei. TeL 228540. 
(Ag.Ella)
bateonîndtis^ajTÂDteptun. Preț 1,15 mță 

lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• dreutt, Ukoscu, etaj intermediar, centrală 
termică parchet balcon închis. Preț 900 mii. lei. 
Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandata Băkoscu, etaj 4/4, acoperit cu 
tablă gresie, faianță parchet, apometre, gaz 
contorizat Preț 950 mii. lei, negociabil. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
• scmldccomandata etaj 2, Scărișoara, 
modificări, gresie, faianță contorizări. Preț 680 
mil.lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)

acoperit cu tablă apometre, gaz contorizat aer 
condiționat parchet, gresie, faianță ușă capi
tonată, balcon închis. Preț 650 miL lei. TeL 228540. 
(Ag-Ella)
• semidecomandat*, Dada, contorizări, 
mochetat canalizare separată Preț 530 mii. lei. 
TeL 228540. (Ag. Ella)

• Mm TMor» ce termica
amenajat, apometre, lavabll, ușă stejar. Preț 700 
mii. lei. TeL 228540. (Ag. Ella)
• wgenti Zonă centrală bloc de cărămidă 
acoperit contorizări, camere cu parchet bine 
întreținut Preț 850 mii. lei. Tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zom Gojdu. etaj Intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mare închis, fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mii. lei. TeL 
0723/660160. (Evrika)
• zonă taracontală etaj intermediar, deco
mandate, centrală tenmică camere cu parchet 
panoramă frumoasă Preț negociabil. Tel. 
0745/253662. (Evrika)
• ZOM lEnondta 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)
• urgent decomandata centrală termică etaj 
1, Minerului, bloc cărămidă jresie, Hanță 
parchet cu sau fără garaj. Preț 850 mi I. lei, nego
ciata. TeL 2115»; 0723/6601» (Ewika)

• zom iHhMcu, gresie, faianță parchet 
balcon închis, termopâne, semidecomandate, 
acoperit cu tablă foarte frumos. Tel. 
0788/572471. (Casa de Vis),
• zom Dada, semidecomandate, două holuri, 
contorizări, faianță preț 565 mil. negociabil. Tel. 
0788/572471. (Casa de Vis),
• zom PoHe, decomandate, contorizări, 
parchet vedere în 2 părți, 55 mp, preț 1,150 mid. 
negociabil. TeL 0788572471. (Casa de Vis).
• Mmldicoriiandata contorizări, faianță în baie 
șl bucătărie, zona Dacia, preț 530 mii. negociabil. 
Tel. 0788472471. (Casade Vis).
• zom UZO, balcon, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, preț 570 mii, negociabil. Tel. 
0788472471. (Casa de vis).
• Avram lancu, etaj Intermediar, amenajat 2 
convertoare, boiler, balcon închis, 670 mit Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• ____ _ ______ __ _
îmbunătățiri,’ 750 mii. Tel, ’710129,0740/146788 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zom NMHs. etaj intermediar, amenajănflte- 
rloarij, balcoi nchis, 350 mii. TeL 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mim 7, etaj Intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mil. Tel. 710129. 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mim 8 semidecomandate, centrală 
îmbunătățiri, 420 mii. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil ImobiliareHunedoara)
• Ion Creangă amenajat, decomandate, balcon, 
mobilă la comandă centrală, 900 mil. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zom OT, decomandate, în circuit, centrală 
balcon închis, 600 mil. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

Cota etaj 1, decomandate, centrală

• eta|ul 2, pe centrul vechi, parchet balcon, 
contorizări. Preț 1 mid. ROL/IOO.OOO RON. Tel. 
0744490918 0724-169303. (Casa Betania)
« Mrttat, cafttaital fără îmbunătățiri. Aleea 
CML Freț 600 mH. ROUHLOOO RON. Tel. 0720- 
37O7S5,0744490918 (Casa Betania)
• etaj 2, parchet contorizări, balcon, bine 
întreținut Aleea Armatei. Preț 710 mii. ROL TeL 
0742-005228 0720-370753. (Casa Betania)
• etal HenMdlar, circuit contorizări, reparti
toare, parchet talCon închis. Mul Dacia, Deva 
Preț. 850 mii. ftQL/85.000 RON. Tel. 0741-120722, 
0720-370753. (Casa Betania)
• dradt,eta|2din 4, contorizări, bine întreținut, 
balcon. Bălcescu. Preț 1 mid. ROL/lOO.OOO RON. 
Tel. 0744490918 0720-370753. (Casa Betania)
• parchet badeon, contorizări, bine întreținut. 
Aleea Teilor. Preț 670 mil. ROL/67.000 RON. Tel. 
0740914688,0720-387896. (Casa Betania)
• zom NtaKHi decomandate, 55 mp, et. 2, 
vedere lastadă parchet centrală termică 
balcon, ocupabil Imediat preț 995 mii. lei, tel. 
0788/165704,07M®405L-2328>B. (Fiesta Nora)
• zoi Fm rt B/4, semidecomandate, 
vedere în față tfateaoînchis, contorizări, fără 
modiflcări,t®745/X220a 0788/165703. (Fiesta 

Nora)

pUBLl c
.ca sediul în Deva, Strada Zambilelor, 
nr. 1-2, județul Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pen® (Afectivul 
SC AUMEROM INVEST, situat fata
litatea Deva, Str. Zambilelor, nr. 1-2. 
Informații se pot obține Ia sediul 
A.P.M. Hunedoara, zilnic, intre orele 
9 și 17.
Eventualele sesizări și reclamații pot fi 
depuse ta termen de 10 zile lucrătoare 
de la data anunțului. (22525)

• tewMradata maa poliția județeană, st 62 
mp, contorizări, ocupabil ir lial ret nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)
• zom L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis, presle șl taianț&tn bale, 
faianță în bucătărie, vedere în două părți. Preț 
1,150 mid. lei. Tel. 0264/23440L (Rubin’s Home)
• iMO MHcoocu, et 2. dec., CT, ușă metalică 
vedere la stradă Preț 105 nw lei. Tel. 
029^3440,0727724551. (RuWriS Horite)
• AM oMbNLotat 8 parchet, greși nță 
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 
modificată mobilat Preț 1560 mid. lei. Tel. 
0254/234401.(Rubln’sHome)
• tetracontaldcc, et intermediar, 2 balcoane. 
Preț 1,3 mid. lei. TeL 0254-234401, 0727706515. 
(Rubin’s Home).
• zom Dacta contorizări, repartitoare, bloc de 
cărămidă Preț 650 mil. lei. Tel. 0254-234401, 
0727744923. (Rubin’s Home)
• zom KogălnlManu, în circuit et intermediar, 
modificat, uși noL gresie, faianță Preț 11 mid. 
lei. TeL 0254-234401,0727706515. (Rubin’s Home)
• Deva, zom Micro 15, etaj 11, decomandate, 
transformări interioare; Preț 520 milioane lei. Tel.. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• decomandata cental* termică parchet et 
2/4, bloc de cărămidă, Bălcescu, ocupabil 
imediat. Preț 980 mii. neg. Tel. 235588 235589. 
(Casa Grande)

• grecie, latență contorizări, et. intermediar, 
foarte bine întreținut, instalații sanitare noi, 
cartier Dacia. Preț 600 mii. lei. Tel. 235588 235589. 
(Casa Grande)
• cheta, parchet, contorizări, balcon închis, bd. 
Dacia. Preț 760 mii. lei. Tel. 235588 235589. (Casa 
Grande)
• zom M. Eminescu, et intermediar, superame- 
najat, mobilă nouă la comandă parchet gresie, 
faianță balcon închis, contorizări. Preț 750 mii. 
lei. Tel. 235588. (Casa Grande)

• UbortttH, decomandate, boxă mansardă 
amenajat Preț un miliard lei. Tel, 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mtnktecomandata Mim 5, etaj 4,280 mii., 
negociabil, tel. 0722/420335. (Rrofll Expert Hune
doara)
• circuit Mim 7, etaj 1, contorizat parchet, 
balcon, 350 mil., negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zonă ultracentrală CT, mici 
îmbunătățiri, suprafață mare. Tel. 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).
• decomandata zom Viorele, etaj 3, parchet, 
centrală termică gresie, faianță 450 mil. nego
ciabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• zom Bucegb etaj 2, centrală 640 mil., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745454575. (Ag. Omega 
ImobiliareHunedoara)
• zona Bucegl, fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
ImobiliareHunedoara)
• zom Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. TeL 718706,0745454575. (Ag.Omega 
ImobiliareHunedoara)
• zom Mkro 6, et 1, ușă metalică 430 mil., 
negociabil. Tel. 718706,0745454575. (Ag. Omega 

.ImobiliareHunedoara)
• zom Mm 5/1, et 1. centrală amenajat 720 
mil., negociabil Tel. 718706,0745454575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zom Artlma, et 3, ușă nouă 620 mil. nego
ciabil. TeL 718706, 0745454575. (Ag. Omega 
ImobiliareHunedoara)

• zom OU, parter înalt 700 mil., centrală Tel.
718706, 0745454575. (Ag. Omega Imobiliare 

.Hunedoara) ...
• Men 5, zona 1, camere decomandate, 
centrală bine întreținut, gresie, faianță spațios. 
Tel. 747798,0742/902488,0742/872106 (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• decomandata grata centrală instalații 
sanitare noi, preț 650 mii, zona Micro V. Tel. 
747798, 0742/902488, 0742/872106 (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• MBUMterniniiMlatai, grata faianță 2 convec- 
toarț, btaer, balcon închis, jaluzele exterioare, 
apometre, preț680 mii, negociabil, zona O.T. Tel. 
7477W, 0742/902486 0742472106 (Tina Terra
Mia, Hunedoara)
• decomandata *W 1, centrală gresie, faianță 
apometre, preț 800 miL, negociabil, Piața 
Eliberării. TeL 747798,0742/902488,0742/872106. 
(TinaTerra Mia, Hunedoara)
■ mobfcrt, cantata super renovat zona OM, 
preț 790, negociabil. Tel. 747798, 0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• cantata zom Mol, Micro 6 bine întreținut 
preț 350 mii. Tel. 747798, 0742/902486 
0742/872106. (TinaTerra Mia, Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

2camerâ.(serrii)decbriiandate,în
Deva, zonă bună de preferință etaj intermediar. 
Ofer prețbun. Tel. 211587. (Evrika)'
• zom Gojdu, exclus parter șl etajul 4,03, ofer 
plata pe loc TeL 0788/507817 (EHa)
• ki Don, zonă bună plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

ASOCIAȚIA INFOR 
MEDIA Deva 

RECRUTEAZĂ. .
In munldpffle DEVA fi ORAȘTIE, 

persoane in vederea pregătirii 
profesionale In următoarele domenii:

AflMț pMcftW; s . j ^Jjtatea contractantă: Spitalul Județean Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, telefon 0254/213.120, 

faxO254/212.516, e-mailspjdeva@deva.rdsnet.ro;
2.1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de otertă;
2.2. Tipul contractului: contract de servicii - Proiectarea și obținerea autorizațiilor necesare pentru demararea lucrărilor de reparații capi
tale la Secția de Pneumoftiziologie a Spitalului Județean Deva;
3.1. Locul de prestare a serviciilor spațiul aparținând Secției de Pneumoftiziologie a Spitalului Județean Deva;
3.2. Prestatorul va depune oferta pentru serviciile solicitate. \
4. Termenul de derulare a contractului de servicii: 31.12.2005;
5.1. Documentația se obține de la Spitalul Județean Deva - biroul tehnic;
5.2. Costul unei documentații este de 100.000 lei (ROL)/10 lei (RON) și se achită la casieria instituției;
5.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor conform O.U.G. nr. 60/2001;
6.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: T6.05.2005, oră 09.00;
6.2. Adresa la care se depun ofertele: Spitalul Județean Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58 - Registratură;
6.3. Limba de redactare a ofertei: limba română;
7.1. Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor; Comisia de selecție și împutemiciții ofertanților;
7.2. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 16.05.2005, ora 10.00, Spitalul Județean Deva;
8. Garanția de participare: 4.000.000 ROL (400 RON);
9. Contractul de achiziție de servicii se finanțează cu fonduri din venituri proprii;
10. Condițiile de eligibilitate, precum și cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească executantul sunt cele prevăzute in docu
mentație;
11. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-ecbnomic.

I

Termen limita de înscriere: 20.05.2005. 
Informații la tel. 212995, 217310 sau 
0722/659997,0723/377394. (2178S)

• zom Dorobanți, parter, ST 90 mp, centrală, 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băi, gresie, faianță, parchet nou, ușă 
metalică baie mare cu cadă pe colț Preț 48000 
euro, negociabil, telefon 0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zom Mărăștiul Nou, decomandate, et. 3,2 băi, 
3 balcoane închise, bucătărie mare, gresie, 
faianță ușă stejar, preț 1.450 mii. lei negociabil, 
tel. 0723/251498,0724/254051. (Fiesta Nora)
• zom Soia Sporturilor, et. 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet, ocupata 
imediat Se acceptă și variante de schimb, preț 
850 mit lei, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• ZOM l Bocitei! decomandate, contorizări, 2 
balcoane, 1 închis, faianță 2 băi, iară modificări, 
preț foarte bun: 1.300 mii. lei, negociabil, tel. 
0745402200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zom Mu Manju al DecebaL decomandate, et 
sitermedlar, 2 băl 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
parchet stare'tană ocazie unică preț 47000 
euro, negociabil tel. 0723/251496 0745402200. - 
(Fiesta Nora)
• transformat In 2 camere, contorizări, parchet ■ 
gresie, faianță et. 2, Dacia, ocupabil imediat 
preț 770 mii., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

(22523)

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

T RECLAME

• dK, M central, 2 băi, balcon închis, parter, 
zona Imp. Tralan, preț 15 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dac, it 75 mp, contorizări, balcon închis, zonă 
centrală preț 1,3 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

parchet gresie, faianță st 80 mp, vedere în două 
părți, preț 42500 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• urgant, dac, modificat, contorizări, balcon 10 
m, parchet hol, termopan, preț 47.000 euro, se 
acceptă și rate, zona 22 Decembrie, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• tramfoonatki 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et 2 Dacia, ocupabil imediat, 
preț 770 mii. tel, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• decomandata A t centrală termică boxă 2 
băi, împăratul Tralan, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253.413,206.003 (Mimason)
• Mmklecomandata îmamjat centrală termi
că 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, Deva, 
preț 1,35 mid. lei. Telefonie 230324, 206.003 
(Mimason)
• ZMtejdată bioc de cărămidă et 12 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44500 euro, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/98536 (Rocan 3000)
• zână ultacentata bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
pre^40500 euro. Tel. 235206 0721/985256 (Rocan

• zână cantata L Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil Imediat preț 14mid. lei, nego
ciabil. Tel. 235206 0724/620358 (Rocan 3000)
• zom Minerului, et 3, cu centrală termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență TeL 211587, 
0745453662. (Evrika)
• urgent! Zom Liliacului, centrală termică 
termopâne. parchet laminat, gresie și faianță 
balcon mare închis. Preț 135 mid. negociabil. Tel 
211587.0723/660160. (Evrika)
• zanăulbaeantataAI. Neptun, decomandate,
2 băi, balcon, centrală termică în garanție, parter 
înalt bun și pentru privatizare, ocupabil imediat. 
Preț 135 mid: lei, negociabil. Tel. 0745453662, 
211587. (Evrika)
• dacamandata 2 băi, centrală termică gresie, 
faianță, parchet, zona Liliacului. Preț 145 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• semidecomandate, etaj intermediar, centrală 
termică termopâne, parchet laminat ușă 
metalică balcon închis, zona Uzo Balcan. Preț 
850 mii. lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)

• dacamandata 2 balcoane, 2 băi, gresie,

M parchet, apometre, st 78 mp, etaj 1, B- 
lecembrie. Preț 1,6 mid. lei. Tel. 228540.

(Ag.Ella)
• decomandata 2 băi, gresie, faianță laminat 1 „fâ 
cameră instalații sanitare noi, centrală termică - I 
balcon închis, ușă metalică rolete exterioare, Al. *' 
Neptun: Preț 138 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)
• decomandata 2 balcoane, apometre, gaz 
contorizat 2 focuri, vedere pe 2 părți, bloc de 
cărămidă etaj 1, George Enescu. Preț L56 mid. 
lei Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandata 2 băi, balcon mare și închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella) ,
• decomandata Bălcescu, etaj intermediar, 
centrală termică aer condiționat parchet st 74 
mp. Preț 33000 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandata 2 băi, contorizări, garaj, 
suprafettă mare, et 1, Dorobanți, lângă .Master.
Tef.0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• zom AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică parchet 2 băi, boxă 
bucătărie modificată Preț 1350 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• zom AL Armatei, etaj 3, semidecomandate, cu 
balcon, bine întreținut Preț 800 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom Progresul et 2, amenajat contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei. Telefon 0254-234401. (Rubin's 
Home)
• zom Bălcescu Nou, amenajat contorizări. Pret^,^. 
W mid. lei. Tel. 0254-234401,0727724651. (Rubin’S’T.

• zom ORuz, et. 1, dec., boxă garaj. Preț 634)00 
euro neg. Tel. 0254-234401. (Rubin's Home)
• zom Prograid, gresie, faianță parchet 
balcon. Preț 1500 mid. lei. Tel. 219470. (Multi
prima)
• zom MineniU, semidecomandate, centrală 
termică toate dotările. Preț 1,200 mid. lei. Tel. 
219470. (Multiprima)
• Simeria, zonă ultracentrală parter, amenajat 
complet CT. bun pentru privatizata Preț 1.37 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720448085. (Green 
Contact)
• zonă contate, gresie, faianță CT. balcon, 
40.000 euro. Tel. 0788472471. (Casa de Vis).
• zom Dada, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, preț 800 mii. negociabil. Tel. 
07884 72471. (Casa de Vis).
• zom USacukil decomandate, etaj 2, 
contorizări, amenajat foarte frumos, preț 1500 
mid. negociabil. Telefon 0788472471. (Casa de 
Vis).

contarizărTparchet, bucătărie mare, 2băi, debara, 
repartitoare. Mihai Viteazul. 

Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 3,2 balcoane, parchet, contorizări, bine 
întreținut. Aleea Păcii. Preț 35:000 euro neg. Tel 
0742-005228,0720-387896 (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, contorizări, jaluzele exte
rioare, balcon mare, parchet Progresul. Preț 
1,150 miliarde lei. ROl/115.000 RON negociabil. 
Telefoane 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. negociabil. 
Tel. 718706 074545454. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• etaj 1 decomandate. Micro 6 Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745454576 (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6 modificat 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom Fabrici de Tricotaje, centrală 850 mit,
negOciabil.Tel. 7187060745454575. (Ag. Omega 
ImobiliareHunedoara) /
• etaj 2, Micro 3, bloc de cărămidă 2 balcoane, ' *** 
spațios, preț 700 mii. Telefoane 747798, 
0742/902488,0742/872106 (Tina Terra Mia, Hune
doara)

J
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• puț, Mutt, Micro 3, etaj 3. Tel. 747798, 
0742/9024830742/872106. (Tina Terra Mia, Hune
doara) .
• Mere 5, decomandate, amenajat, gresie, 
faianță, parchet lamelar, centrală, ușă metalică, 
720 mH Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• MN VMmM, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală, bucătărie 
mobilată, 35.000 euro, negociabil. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Mkro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandde, centrală, 525 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• TkteMMfal etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mă ia 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hmedoara)
« amenajat, 2 balcoane închise,
convector, 750 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
knoMare Hunedoara)

• Hm t, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mă Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
hmedoara)
• decomandate, bd. Mihai Viteazul, etaj 3, 
centrală termică, hol mare, gresie, faianță, ușă 
metalică, 880 mii., negociabil, tel. 0741/130438. 
(Profil Expert Hunedoara)
• Iflcra 7, mici îmbunătățiri, 280 mii. lei. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• aanpăi apartamml 3 -4 camere, in Deva, etaj 
intermediar, zonă bună Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• dec cu garaj sub bloc, str. Cuza Vodă sau împ. 
Traian, tel. 0745/640725. (Mimason)
• dec, et 1-2 în H-uri la parc, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

Vând ap. 4 camere (07)

■ Deva, bd Decebal, etaj intermediar, decoman
date, amenajat superb, CT, termopane. Preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• zona Gofdu, et intermediar, decomandate, 2 
băi, 2 balcoane, centrală termică bucătărie 
modificată parchet gresie, faianță preț 1.600 
mii. lei, negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
■ zona ton Creangă decomandate, et. 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil fii 48 de ore, merită văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498, 6745/302200. 
(Fiesta Nora) .

)«zona ErMboi, decomandate, Hoc de 
cărămidă 90 mp, et 1. centrală termică 2 băi. 2 
balcoane, parchet gresie faianță bucătărie 
modificată, vedere în 2părți, zonă liniștită preț 
57.000 euro negociabil. Tel. 0723/251498.- 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• z«na 22 Decembrie, et intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică toate dotările, 
mansardă garaj. Preț 60.000 euro. Tel. 219470. 
(Multiprima)
• zona Rgradva, et intermediar, 2 băl, gresie, 
faiat* parchet totul nou, Preț 40.000 eero. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zona BNMMtetai 3. st 110 mp, 2 băi, parchet 
contorizări. Preț 35D00 euro. Tel. 0254-234401. 
Chin'sHome)’^. ;■..........

• zona âcldu, eța) ft semidecomandate. 
centrală termică parchet bucătărie modificată 
faianță gresie, contorizări, uși de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere in spate. Preț 15 
miliarde lei. Telefon 0254/234401. (Rubin's Home)
• zona Eminescu, decomandate, 3 balcoane, 2 
băi, parchet. Preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
■ decomandate, garai sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 2,3 miliarde lei. Tel. 0745/159.608 
(Mimason) 
• decomandate, et 3, zona Ion Creangă par
chet gresie, faianță contorizat 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.000 euro. Telefon 0745/159573 
(Mimason)

' 'v • Dorobanți at 2, dec, amenajări, 2 băi, 2 
balcoane, multiple îmbunătățiri, contorizat, 100
mp, preț 50.000 euro neg. tel. 0740/173103. 
(Mimason)

Administrația piețelor din 
municipiul Hunedoara 

cu sediul în str. Bicaz, nr. 2, organizează în dala de 
26.05.2005, ora 9.00, LICITAȚIE PUBUCĂ pentru închirierea 

de mese legume-fructe în Piața Obor și Piața Dunărea, 
chioșcuri amplasate în sectorul III Piața Obor, 

mese comercializare produse industriafe în^^a Dunărea, 
teren in Piața Viorele pentru amplasam* Hoț: m cu 

profil comercializare produse agraalimentare și industriale 
sau prestări servicii.

Documentația de licitație se poate procura de la sediul Admi
nistrației Piețelor, începând cu data de 20.05.2005, ora 13.OO.

Plicurile cu oferte se vor depune, până la data de 25.05.2005, 
ora 13.00, la sediul Administrației Piețelor Hunedoara.

La licitație pot participa agenți economici autorizați să 
efectueze acte de comerț și care nu au datorii față de bugetul 
local al municipiului Hunedoara.

Informații suplimentare la telefonul 712.779. (22455)

• zona LSacuM, decomandate, vedere pe 3
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, ptet 1,5 mid, let 
negociabil. Tel. 235208,. 0724/620358 (Room 

3000) - ,
• zonă centrali, I- Creangă superamenajat la 
cheie, et. 2,2 bal, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan,3000)

• m ii termica, 2 cai,
amenajat, lavabii,iejuzele exterioare, calorifere 
noi, etaj intermediar, zona Bejan. Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, amenajat centrală 
termică Izolație Italiană Eminescu. Preț 40000 
euro. TeL 228540. (Ag. Ella)
• dacomNidateL zona Căroatl. modificat 2 băl. 
amenajat instalații sanitare noi, 2 balcoane (1 
închis cu termopan). Preț 155 mid. lei. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoani menajat 
modificat, centrală termică etaj 1, Horea Preț 
48.000 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• dec, 2 balcoane, 2 băi, CT, lavabii zonă bună 
preț 48.000 euro, telefon 0740/126026. (Prima- 
Invest)
• urgent 2 băi, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95 mp, ultracentral, preț 50.000 euro, 
tel. 0742/210780. (Prima-lnvest)

• dec, contorizări, st 100 mp, amenajat gresie, 
faianță parchet 3 balcoane, ultracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec, 2 balcoane închise, parchet, centrală 
termică, 2 băi, zona I, Creangă garaj sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent! 2 băi, 2 balcoane, CT, ultracentral, dec., 
parchet, preț 13 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest) J
• 2 apartamente cu 4 camere fiecare, b-dul 
Decebal, etaje intermediare, amenajate modern, 
cu centrală termică» garanție, suprafață mare, 
termopan, 2 băiamanaiate, bucătărie mare. Preț 
1,7 mid. lei fiecare. Tel. 0723/660160, 211587. 
(Evrika)
• urgent! Decumandate.et. intermediar, zonă 
frumoasă 2 balcoane, 2 bă, st 95 mp. Preț 35,000 
euro. Tel. 235588. (Casa Grande)
• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354675. (Ag. Omega 
rr iliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. « Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Strada Munteriuă decomandate, 2 băi, 
faianță parchet, centrală preț 960 milioane lei. 
Telefoane 710129,074O/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• decomandate, axa Parâng, etaj intermediar, 
îmbunătățit, 650 mH, negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
■ semidecomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică interfon, preț 900 milioane iei, nego
ciabil. Telefon 0722/420335. (Profil Expert Hune- 
dbnra)

Vând case, vile (13)

• 2 case, în Deva, zonă liniștită curte și grădină 
fiecare cu eâțe 3 camere mari, încălzire centrală 
amenajări interioare. Prețuri negociabile.Tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• zona ItauMtoara. renovată recent oaz. ană 
Iridrofor, fosă septică 2 camere, bucătărie, hol, 
baie cu cabină duș, anexe, curte betonată gra
dină și livadă st I7004np4>reț 42.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 0726/826.624, 0720/354.453. 
(Tempons)
• zona Ctougăreni, CT. 3 camere, curte, grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet gresie, faianță st 960 mp, garaj în 
construcție, preț 2,5» mid. Tel. 0726/826.624, 
232420. (Temporis).
• Deva, zona Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet CT, teren 600 mp. Preț 75,000euro 
n egociabil. T& WB4B78®, 0720/348089 'Green 
Contact)
• DM, HM Aurel Vlalcu. pil,M garaj, 2 

camere, bucătărie, scară intenoîră et £ 3 
camere, Mă cămară terașă CT gaz, parchet. 
faiajSgrMăST^njĂWjBrrfcrde lei. 
r-lefoane 0720/4378W. (1720/348089. (Green 
Contort)

 - r-

• ta 5 km de. Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, amenajate, parchet, 
gresie, termopane, CT; al doilea corp:.bucătărie, 
pivniță curte betonată anexe, grădină ST=1700 
mp, gaz la poartă Preț 13 mid. lei neg. Telefoane 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• zona Sknarta, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță șl gresie, baie cu boiler, amenajată 
pivniță curte betonată fântână apă trasă în 
casă gaz, grădină 1800 mp. vând sau schimb cu 
apartament 3-4 camere Deva sau Slmeria, preț 
1/ mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• Slnwfta, zonă centrală 3 camere mari, bucă- 
lârie mare, baie neamenajată 2 focuri gaz; curte 
betonată grădină 350 mp. Preț 135 mid. lei. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• D«va,ionaCălugăenl,3camere în circuit hol 
central, bucătărie, loc de baie, gaz 3 focuri, 2 
beciuri, apă trasă în curte, grădina 1700 mp. Preț 
1,9 mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• vilă nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livinguri, 2 
băi, centrală termică garaj, plus încă un corp: 
cameră hol, bucătărie amenajate modem, curte 
și grădină ST=1800 mp. Preț 79.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• ultracentral, 4 camere, 2 băl, bucătărie, garaj, 
centrală termică termopane, 700 mp, grădină 
preț 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima-

• cărămidă 2 camere, bucătărie, podită, sobe 
teracotă apă gaz, curent teren 700 mp, FS 20 m, 
ocupabilă imediat, preț 25.000 euro. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• zona Ceangăi 3 camere, bucătărie, baie, 
podele laminate, gresie, faianță lavabii, centrală 
termică canalizare, garaj pt 3 mașini, ST 400 mp, 
FS 15 m, preț 68.000 euro, negociabil; Tel. 
0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• zona Ceangăi Ac 2004, parter+mansardă 4 
camere, bucătărie, 2 băi, terasă 60 mp, centrală 
termică garaj pt 2 mașini, ST 600 mp, preț 
118.000 euro, negociabil. TeL 0788//497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l) ,
• te Deva, zonă Parc, 3 camere mari, bucătărie,. 
Me mare, apă gaz, canalizare, teren drept 1100 
mp, preț 100.000 euro. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr. 1)
• zona Parc, 4 camere, decomandate, bucătărie, 
baie, gresie, faianță parchet centrală termică 
preț 70.000 euro, negociabil. Tel. 0788//497615. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
• zonă centrală 4 cam., amenajată parchet 
gresie, faianță termopan, 2 băi, beci, conto-' 
rizată garaj, curte, gradină 700 mp, ocupabilă 
imediat preț 110.000 euro neg. tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• str. M. Eminescu, 2 camere, hol, baie, grădină 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretabil firmă 
preț 13 miliarde lei, telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zona CHzid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire-în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• tona central vechi, pretabilă depozit 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara).

Cumpăr case vile (14)

• tegted! CM grădină in Deva sau Simeria, plata 
imediat «1Ș12. (Prima-lnvest'
• to Deva, 2-3 camere, zonă bună teren 400-500 
mp, ofer pl ita pe loc. Tel. 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

Vând case la tară (17'

• caid ta Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. fteț TBOmiL 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona VețeL curte și grădină 2000 mp. 
Preț U mid..». rtgodabil. Tel. 0745/255662, 

211587. (Evrika)

VFl Dac® vrol cu a(iev®rat ca «nunțiii tău să fie remarcat, 
Fl/1 J F W I I M Z Ma IK1" încearcă variantele speciale contra cost. 
Lm V I Lz U11 I IrlLteM I La ALEGEșjcompleteazătalonul’

• ta 14 km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță, grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0726/826.624. 
0723/393.295. (Temporis)
• urgent 2 camere, bucătărie de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poartă 
canalizare, zona Tâmpa, preț 850 mii., tel.

, 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona Bâreaa, cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată, preț 1200 
mii. lei, telefoane 0723/251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• țolmuș, construcția 2004 din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 camere, grădină ST=1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei neg. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• 4 camere, bucătărie, parchet, sobe teracotă 
apă curentă, anexe, ST 2000 mp, FS 20 m, preț 700 
mii. lei, negociabil. Tel. 0788//497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• In Dobra, din cărămidă, cameră măre, 
bucătărie, hol mare, plus fundație ridicată 
pentru casă nouă cu proiect parter+mansardă 
cu 4 camere, 2 băi, bucătărie,, apă curentă 
curent ST 6000 mp., FS 40 m, preț 500 milioane, 
negociabil Tel. 0788//497615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• In Cristur, 3 camere, 100 mp suprafața 
construcției, gresie, faianță parchet, centrală 
termică curte betonată suprafața terenului 912 
mp. Preț 1,600 mid. lei. Telefon 219470. (Multi
prima)
• zona CâtanBcamere,grajd,șură 6000 mp,470 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575, (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)

• intravilan, zona Eminescu, 4400 mp, toate 
utilitățile. Preț 30 euro/mp. Tel. 219470. (Multi
prima)
• Parcele de -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 Imobiliară Nr. 1)
• 4300 mp, teren Intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, toate utilitățile, 24 m, deschidere la 
drum. Telefon 0745/411449. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• in exclusivitate 1000 mp teren intravilan la DN 
7, vizavi de Biserica Baptistă lângă spălătoria 
auto, front stradal 14,5 m, toate utilitățile, acces 
la DN 7 și calea ferată preț 100 euro/mp. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• parcelai pe Prelungirea Vulcan, preț 26 
euro/mp. Tel. 0721/245654. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• Hravian, zona 22 Decembrie, ST 2500 mp, FS 
20 m, apă gaz, curent, preț 25 euro/mp. Tel. 
0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• intravlanlnSântandrei,ST1500mp,FS18mp, 
apă gaz, curent pe teren, preț 12.000 euro/mp. 
Tel. 0788//497615. (Agenția Imobiliara Nr. 1)

CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Organizează concurs de selecție pentru * 
ocuparea postului de DIRECTOR al 

SC APAPROD SA Deva care funcționează în 
subordinea Consiliului Județean Hunedoara.

Concursul constă în Selecția ofertelor candidaților care vor 

cuprinde propuneri privind realizarea principalilor indicatori ai 
societății cu cheltuieli minime, precum și îmbunătățirea acestora 
printr-un management performant.

Condiții specifice:
- studii superioare de profil tehnic;
- vechime minimă în funcții tehnice de conducere - 5 ani;
- cursuri postuniversitare de specializare sau perfecționare 
în domeniul managementului.

Concursul de selecție va fi organizat la sediul Consiliului 
Județean Hunedoara, în ziua de 18.05.2005, ora 9.OO,

Ofertele candidaților împreună cu dosarele care cuprind 
actele necesare înscrierii (diplomă de licență, copie carnet de 
muncă, alte acte care dovedesc absolvirea unor cursuri sau 
programe de specializare sau perfecționare) vor fi depuse la 

Compartimentul salarizare resurse umane din cadrul Consiliului 
Județean Hunedoara, până la data de 16.05.2005.

Relații suplimentare la tel.211350/183. țz2sao)

CHENAR

•In Mlntta, la DN 7, ST 2000 mp, FS 16 m, apă, 
gaz, curent în apropiere, preț 6 euro/mp fix. 
Telefon 0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 
1)
• In Umarta, la DN 7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• parcata de teren intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1000 mp, FS 
24, preț 25 euro/mp. Tel. 0788/7497615. (Agenția 
Imobiliară Nr. 1)
• ta 3 km de Deva, la DN 7, ST 22.000 mp, FS 70 m, 
preț 12 euro/mp. Tel. 0788//497615. (Agenția 
Imobiliară Nr. 1)

• Den, Intravilan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț 15 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• SlmettaDN 7, intravilan, ST=1900 mp, FS=16m, 
apă curent gaz pe teren. Preț 16 euro/mp nego
ciabil. Tel. 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Slmeria, DN 66, intravilan, ST=3000 mp, FS= 120 
m, utilități: apă curent, gaz. Preț 6 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• spre Cozta, intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS=12 m, curent electric, 'ngrădit. Preț 260 
milioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• spre Aimașu Sec, intravilan, ST=2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibilități apă și gaz. 
Preț 7 euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089. 
(Green Contact)
• Pratanglrea Vulcan, intravilan, la intersecție, 
ST=800 mp, posibilități apă, curent Preț 7 
euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• Vetel wravilan, la asfalt acces din DN 7. 
ST=I i mp, FS=16 m, curent, gaz. Preț 200 
milioane lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• extravilan ST-1800 mp, zonă de agrement. 
Preț 100 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• Deva, Intravlan, zona Dacia Service, S=2235 
mp, la asfalt toate utilitățile; dublu front stradal 
40 m. Preț 19 euro/mp, urgent Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• intravilan, In Leșnic, fs 12 m, st 510 mp, ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
231108. (Temporis)
• intravilan, pe DN 7, st 17.500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• toc de casă, st 650 mp, zonă excepțională 
situat în municipiul Deva, toate facilitățile, posi
bilități de plată în rate, telefon 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• aproape de Deva cu utilități, st 1000 mp, preț 8 
euro/mp, telefon 0740/1260Bf(Prima-lnvest)
• intavlan, pe DN7, st 17500 mp, fs 100 m. toate 
utilitățile; preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima Invest)

• zona dncto, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575, (Ag. Omega Imobiliare 
Hdnedoara)

• comtractta cuă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara) .

Cumpăr teren (22)

• I hectare, intravilan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata imediat. Tel. 215.212. (Prima- 
lnvest)
• cumpir teren in Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)

Vând spații comerciale (25)

> Imobil ai destinația depozit, teren aferent 480 
mp, gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35.000 euro, negociabil. 0745/163.445 
(Mimason)

Chirii imobile (29)

• caut apananv-nt 2 camere, nemobilat Ofer 60 
euro/lună. Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• caut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat și utilat pentru persoane străine, oferim 
300 euro/lună TeL 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer garsonieră mobilată Decebal, 90 
euro/luna. Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pențra cetățeni străini, apartament 2 ca
mere, mobilat, dotat mobilă nouă centrală ter
mică și garaj, zona pieței, etaj 1, preț 350 
euro/lună TeL 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru cetățeni străini sau firme aparta
ment 4 camere, decomandate, mobilat și dotat 
zona I. Creangă etaj 2, centrală termică, 350 
euro/lună. TeL 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• caut casă cu 3 dormitoare, pentru închiriat la 
cetățeni străini. Preț la vedere. Tel 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting) ‘
• ofer spre închiriere garsonieră complet 
mobilată centrală termică TV color, frigider, 
aragaz, telefon, zbna. M. Eminescu. TeL 
0745/411449. (Agenția imobiliară Nr.l)
• ofer pentru închiriat, în Deva, hală depozit sau 
producție, toate facilitățile, ST 1500 mp, preț 2 
euro/mp. Tel. 0783/497615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament,2 camere, în Deva, zonă bună 
(ne)mobilat Ofer 80-100 euro. TeL 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• ofer pt închiriere casă în Deva, 3.camere, 
curte, anexe, nemobilată zona Călugăreni, preț 
300 euro/lună pt sediu firmă TeL 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• caut ap. mobilat, în Deva, pe termen lung. Se 
oferă chiria în avans, tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., 
complet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 
euro/lună Telefoane 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• ofer pentru inchiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comi
sionului. Rugam seriozitate. Telefoane 235208, 
0721/ 985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 
3000) ■
•spațiu comercial bdul Dacia, 190 mp, 
amenajat, centrală preț 5 euro/mp. Telefoane 
710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial 30 mp, central, amenajat,
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara) '

Schimburi imobile (30)

•schimb apartament 2 camere, et. 1, zona Zam
firescu, semidecomaridate, centrală termică 
modificări interioare, termopan, ușă metalică 
cu panel,.balcon închis, lavabii, cu apartament 
3-4 camere, etaj intermediar, zona Progresului, 
bloc de cărămidă Ofer diferență de 150 
milioane de lei. Telefoane 230479,0745/253662. 
(Evrika)
• schimb ap. 3 camere, etaj 1, AL Crișului, su
peramenajat, cu similar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferență. Preț negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
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—— LaDORNA Group
LaDORNA angajează:

DIRECTOR FERME BIO - TRANSILVANIA
Principalele resoonsabilitâti:
• Responsabil de activitatea fermelor BIO din sudul Transilvaniei (Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov), în 

scopul construirii și exploatării acestora, conform politicii de dezvoltare a gnipului LaDORNA.
' ■ Identificarea eventualilor fermieri din zona Transilvania - Sud și prezentarea proiectului

• Evaluarea potențialului existent și selectarea Viitorilor fermieri in baza grilei de evaluare.
-Alcătuirea dosarelor necesare obținerii finanțării de la guvem/UE.

•Coordonarea și instruirea echipei de media veterinari, ingineri zootehniști ;i alt personal care vor 
deservi zona de activitate a fermelor BIO din Transilvania, specializarea acestora.

• înscrierea mkrofermelor în controlul ofidal ai producțiilor și dirijarea planului de selecție pentru animale. 

Cerințe:
■ Preferabil absolvent de studii superioare în domeniul medianei veterinare sau zootehniei 
-Experiența: în specialitate de minimum 5 ani; pe un post de conducere de minimtan 3 ani 
■Cunoștințe legislație BIO, operare computer
• Abilități organizatorice, de comunicare, negociere, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor 
■Permis de conducere categoria B: disponibilitate teren
Oferim:
■ Pachet salatial atractiv
■ Mașină de serviciu; telefon mobil
•Mediu de lucru dinamic
•Posibilitatea dezvoltării unei cariere profesionale in cadrul unor proiecte noi, indtante

Persoanele interesate, care corespund cerințelor, sunt rugate să transmită, până la data de 
15.052005, un Curriculum Vitae la fax 021-2111421 său la e-mail hrdeiadoma.ro. (22137)

RECLAME

DATE PERSONALE

ADRESA

LOCAȚII CLITll PftCTXl g

• chioșcul dtrzian’ dt' lângă
Comtim:
• chioșcul de ziare din siațla 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile.de Altă Forma:
• «hioșeul de ziare de lângă

: Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfi resell H dul Decebal.

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

hrdeiadoma.ro
Galeriile.de
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• De ia distantă. Creatorii de modă italieni
au inventat un tricou care ire tă îmbrățișări
le, respirația, atingerea și ățf inimii par
tenerului absent, fiind senzori și
prelucrând informații «rafi*1- crintr-un
telefon mobil, ; ■’ " '

• TemperatulGermania a înregis
trat luni un reEbru bsolut aTîempeFaturii 
pentru data de 2 mai, 32,6 grade Celsius la 
Postdam. în Belgia s-a înregistrat un record 
duminică, temperâtura ne 31*5 grade Cel
sius la Kleine Brogel.

Au explodat butelii cu gaz

Germania a jnregis

B Deflagrația s-a soldat 
cu cel puțin 27 de morți 
în orașul Lahore, din 
estul Pakistanului.

Islamabad (MF) - Cel puțin 
27 de persoane și-au pierdut 
viața, marți, în orașul pakis 
tanez Lahore (est), în urma 
exploziei unor butelii de gaz 
într-un imobil în care func
ționa o fabrică de înghețată, 
au anunțat autoritățile locale.

Mașina fen n 51
Madrid (MF) - Un producător spaniol a 

creat o mașină de spălat care nu, dă voie 
aceleiași persqj e sf j utiliwze ie două ori 
la rând, încurajând astfel o împărțire mai 
echitabilă a treburilor casnice.

Mașina de spălat a fost botezată „E rân
dul tău” și folosește o tehnologie de recu
noaștere a amprentei digitale a utilizato
rului, împiedicând aceeași persoană să o 
folosească de două ori consecutiv.

Mașina este conectată la computerul ca
sei și cere ambilor parteneri să-și înregis
treze amprentele. Produsul va fi lansat pe 
piață în săptămânile ce urmează.

Se caută victime

Explozia s-a produs în jurul 
orei locale 3:00 (1:00, ora Ro
mâniei) și a provocat distru
gerea in întregime a imobilu
lui de patru etaje. Echipele de 
salvare căutau printre dărâ
mături eventualele victime.

Potrivit primelor elemente 
ale anchetei, explozia s-a pro
dus în momentul în care din 
tr-un camion erau descărcate 
butelii de gaz pentru fabrică.

NoUă vânzători ambulanți 
de înghețată au foșt Uciși, a 
afirmat Rana Mohammad 
Ashraf, un ofițer de poliție 
care conduce operațiunile de 
salvare.

Gel puțin opt persoane au 
fost spitalizate cu răni grave, 
a declarat șeful poliției locale, 
Mobin Ahmed.

Printre victime se numără 
p n doi copii. Șapte

morți se pare că făceau 
jaite dîntr-o familie care lo
cuia la ultimul etaj al clădirii.

Mi

-
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Vrea să fie 
președinte

Berlin (MF) - Jennifer 
Lopez a mărturisit revis
tei germane Bravo că i-ar 
plăcea să fie prima feme
ie președinte al Statelor 
Unite ale Americii. Lo
pez se consideră 6 femeie 
puternică, cu o carieră 
în film, muzică și modă, 
„în primul rând, aș rede- 
cora Casa Albă, pentru 
că nu pare comodă de 
locuit”, spune Lopez.-

1
i
I

Hunter (Foto: EPA)

Final de turneu
. Los Angeles (MF) - 
Cher și-a încheiat turne
ul de adio, ce a durat a- 
proape trei ani, cu un con
cert susținut sâmbătă, la 
Hollywood, despre care 
afirmă că este ultimul 
din cariera ei. Șhow-ul, 
care a avut un public de 
18.000 de per
soane și a 
inclus imagini 
din toată 
cariera lui 
Cher, s-a 
terminat cu 
un foc de 
artificii,

î

î

A încetat 
din viață 
Montreal (MF) - 
Canadianul Bob 
Hunter (63 ani), unul 
dittosfondatorii 
organizației ecolo- 
giste Greenpeace și 
primul președinte al 
acesteia, a încetat 
dinviață luni, la 
Toronto, după ce 
suferise de cancer de 
prostată.
Hunter a făcut parte 
din nuda» de rrili- 
tanț cam $ feudal 
Greenpeace, la’găn- 
couver, #11971. 
Devenit primul 
președinte al acestei 
organizații, în 1973, 
a făcut rapid din 
Greenjjieace o orga
nizație internațională, 
prezentă în 40 de 

^țărl, cu peste 2,5 mi
lioane de membri.

Sora medicală a lui Hitler
lO femeie de 93 de 
ani susține că a fost în 
bunker atunci când 
Adolf Hitler s-a sinucis.

Berlin (MF) - Ziarul ger
man Berliner Zeitung susține 
că a descoperit o femeie, Ema 
Flegel (93 ani), care s-a aflat 
împreună cu Hitler în bunke- 
rul în care acesta și-a petrecut 
ultimele zile din viață. Berli
ner Zeitung relatează poves
tea ei sub titlul: „Am fost sora 
medicală a lui Hitler”.

Femeia spune că Hitler era 
atât de paranoic. încât bănuia 
chiar că spionii i-au înlocuit 
cianura cu o substanță ino
fensivă, pentru a-1 împiedica 
să se sinucidă.

Din ianuarie 1943 până la 
Sfârșitul războiului, sarcina 
lui Flegel a fost să acorde în
grijire medicală lui Hitler și 
apropiaților lui.

Femeia a fost interogată de 
servtciife secrete americane 
în anul 1945, dar în rest, în 
ultimii St) de ani, nu a mai 
vorbitnimănui despre aeeâs 
ti exnerienf

să salveze viețile celor șase 
copii ai lui Josef Goebbels, 
șeful propagandei lui Hitler. 
Mama lor, Magda, care îi o- 
trăvise, s-a împotrivit însă cu 
fermitate. După sinuciderea 
lui Hitler, Goebbels și-a asu
mat rolul de lider, dar nimeni 
nu 11 asculta.

a ei. ■ 
a® !ă a încercat

Născută în zodia
Gemeni, liliac an# 
mai®. și g 
își dorește să I 
ajungă contabilă: j

(Foto: Fralan M.rnțJ
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O Grupul rock britanic 
Cream a susținut luni un 
concert la Royal Albert 
Hall clin Londra.

Londra (MF) - Cream, gru
pul rock britanic care l-a lan
sat pe Eric Clapton în anii *60, 
s-a reunit pe scenă luni, la 
Londra, la 37 de ani după 
concertul de adio susținut în 
aceeași sală.

Clapton (60 ani), solistul și 
basistul Jack Bruce și bate
ristul Ginger Baker au sus
ținut primul concert din cele 
patru programat^ la Royal 
Albert Halt, în fața unui pu
blic mai mulidecât entuziast.

Bilețele pentru aceste con
certe primele susținute în 
această formulă, de la destră
marea trupei, în 1968 - s-au 
epuizat în câteva minute. Pe

■ ‘f

Oamenii bogați, predispuși la obezitate

A

denii au ales să-și boteze tru-

«•

Puiul de tigru bengalez, de numai o săptă
mână, s-a născut luni în parcul Taman Sa
fari, Indonesia. (Foto: epa)

|I

J‘ ■

Eric Clapton a reunit trupa Cream .-...(Foto: epa)

site-ul de licitații eBay, un vinde la peste 800f de lire ster- 
bilet cu două locuri la unul line (1.200 de euro). Muzi- 
din celelalte trei concerte se cienii au ales să-și boteze tru-

pa Cream pentru că, se .con
siderau „crema” rockeriior de 
la acea vreme. Cream a fost 
una dintre cele mai. itnpor-A' 
tante trupe pentru istoria* 
muzicii de gen.
Concert de două ore

Clapton ar fi decis această 
reuniune pentru că foștii săi 
colegi de trupă au probleme 
serioase de sănătate: Bruce 
(61 ani) a fost supus unei gre
fe de ficat, iar Baker (65 ani) 
suferă de artrită. Asta nu i-a 
împiedicat însă pe cei trei să 
cânte timp de aproape două 
ceasuri, interpretând haturi 
preptfm „Crossroads”, „White 
Room” și „Sunshine of Your 
Love”. ' ■ ~

„Vă mulțumesc că ne-ați aș
teptat în toți acești ani”, a 
spus Clapton publicului, după 
ce au cântat trei melodii —

■ Cauzele sunt obiceiul 
foarte răspândit de a 
mânca în oraș și dru
murile lungi cu mașina.

Washington (MF) - Oamenii 
bogați sunt mai predispuși 
spre îngrășare și obezitate 
decât cei săraci. Rezultatele 
sunt surprinzătoare, afirmă 
autoarea studiului, df, Jen
nifer Robinson,>»vana în

vedere că părerea generală 
era că săracii își neglijează 
mai mult aspectul fizic decât 
cei cu Venituri mari. Una din 
explicații ar mai putea fi fap
tul că de obicei oamenii 
bogați au activități care nu 
îi solicită fizic.

Dr. Robinson, de la Uni
versitatea Iowa, a descoperit 
că numărul obezilor crește 
mai repede în rândul popu-

lației eu venituri mai mari de 
60.000 de dolari pe an.

Cercetătoarea a descoperit 
că la începutul anilor '70, 
22^5 °/«^ dinA- -ntaericanii cu 
venituri sub 35.000 de dolari 
pe- an erau '«ez. ă*ă de 
32,5% in 2QM.!;|gyKto po
pulației cu’^eșîW ip» mari 
dej'^jP.QO de ,foR teij® ani, 
9,7% erau dbezt Infimii ,'70, 
față de 26,8% în

Actrița Ta
' ris Hilton s â fotografiat 
luni alături de replica ei 
realizată din ceară și ex
pusă Ia muzeul Madame 
TUSSauds. (Foto: EPA)


