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Autoaprinderile ard CNH

vineri, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
mai complet supliment TV cu 32 de pagini in
tegral color, detalii și poze din culisele filmelor,

■ După firmele-căpușă 
care au decapitalizat 
CNH Petroșani, natura 
își cere obolul.Petroșani (I.J.) - Anual, CNH Petroșani pierde mii de miliarde de lei din cauza focurilor din mină. Primăvara și

toamna, din cauza schimbărilor de presiune atmosferică, la unitățile miniere din Valea Jiului se produc numeroase focuri endogene. Există pentru acest lucru o explicație științifică, iar fenomenul este favorizat de condițiile din subteran, respectiv atmosfera grizutoasă. Numai în toamnă

au fost închise trei fronturi de lucru doar din această cauză. „Nu s-au evaluat niciodată exact aceste pierderi, declară Daniel Surulescu, directorul general CNH Petroșani, în subteran se respectă tehnologiile aprobate de extragere a cărbunelui, însă aceste focuri pot să apară. Am avut și în

această primăvară manifestări de gaze de combustie, dar, printr-o aplicare corectă a tehnologiilor, focurile pot fi controlate. Focurile din mină a- par în mod natural și fac parte din procesul tehnologic”. Situații de acest gen nu au existat, însă pierderile se ridică la mii de miliarde de lei anual.

• O zi fără apă. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă începând din data de 10 mai, de la ora 7, până în 11 mai, la ora 7, în mai multe localități hunedorene. Astfel, populația și agenții economici din Hațeg, |i Călan, Simeria, Deva, Sântămăria Orlea,Bretea Română și Băcia nu vor beneficia de apă potabilă timp de 24 de ore.
la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie

J

Lotul olimpic de gimnastică al României a revenit acasă, la Deva, iar antrenorul Octavian Belu se gândea probabil la noi medalii, când a avut ideea de r a le cere sportivelor să „însu- k flețească” cele cinci cercuri olimpice, /p.7 (Foto: Mihai Stan)

aduse la cunoștința autorităților locale pen-tru a fi rezolvate cât mai repede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localitățiiîn care trăiești? Telefonează între orele 08.00și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-ne un mail laadresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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Catt?e soluționat*- de ■' ■ pe angânatal Hunedoara m primul trimestru'
cauze penale soluționate 
cauze fn activitatea de 
urmărire penaid proptele 
cauze fn activitatea de 
supraveghere a cercetării 
penale 
rechizitorii întocmite 

rechizitorii la urmărire 
penală proprie
cauze supravegheate 
inculpați trimiți m Judecată
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Comerț cu embrioni
■ în spitalele din 
județul Hunedoara nu 
se practică reprodu
cerea umană asistată.
INA JURCONE____________________________

lna.jurcone@infflrmmedia.roDeva - Inseminarea cu spermă a unei femei după decesul partenerului, ca și co

merțul cu embrioni sunt interzise. Toate sunt prevăzute însă în noua lege privind reproducerea umană asistată care va intra în vigoare în câteva zile. „Spermatozoizii se pot congela pentru o perioadă nelimitată de timp”, afirmă dr. Crăciun Clepce, șeful Secției obstetrică-ginecologie de la Spitalul Județean Deva. Potrivit noii legi, embrionii

- interzis!pot fi congelați doar pentru o perioadă de cinci ani. „La noi în județ nu se realizează însă asemenea practici, doar în centrele universitare mari, cum ar fi Bucureștiul. Practic, putem spune că o femeie din Vălișoara trebuie să nască după ce a efectuat o fertilizare in vitro tot într-un centru universitar”, mai spune medicul.

Haos la ReminDeva (C.M.) - Palmaresul nu a ținut de cald U Remin Deva. Noile jucătoare nu s-au ridicat la nivelul echipei care a cucerit Challenge Cup în 2002 și a fost finalistă a acestei competiții și a Ligii Naționale în 2004. Remin esțe acum la un pas de retrogradare, /p.7
Vagoane scoase din Jiu
■ Două din cele cinci 
vagoane deraiate marți 
la Lupeni au fost scoa
se ieri din albia Jiului.Lupeni (M.S.) - Pentru deblocarea căii ferate și revenirea la normal a circulației trenurilor, la fața locului erau mobilizate, ieri, importante forțe și utilaje. Vagoanele fac parte din garnitura unui tren de marfă care era prevăzut să transporte cărbune de la Uzina de Preparare Lupeni spre Termocentrala Paroșeni.

Șeful stației rezervă CFR Petroșani, Cornel Păiș, nu a exclus ca deraierea trenului de marfă să se fi produs din cauza hoților de fier vechi, care ar fi slăbit frânele de mână ale vagoanelor. în aceste condiții, garnitura a plecat, fără locomotivă, din incinta Uzinei de Preparare Lupeni, cale de aproape 2 kilometri, favorizată fiind de terenul în pantă.Pagubele produse de evenimentul feroviar au fost apreciate la o valoare însemnată, fără să fie avansată, deocamdată, o sumă anume.
Armata Rusă se pregătește intens în aceste zile pentru parada militară ce va avea loc în Piața Roșie din Moscova. în 9 mai se va marca cu mare fast împlinirea a 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial.

(Foto: EPA)
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PE SCOUT • Pe poziție. Partidul Umanist Român nu va provoca o criză politică prin ieșirea de la guvernare chiar dacă, în urma unei eventuate -vor' ■fi afectate posturile de miniștrideținute de umaniști, a declarat președintele Dan Voiculescu (foto). -• Reforme. Secretariatul General al Guvernului pregătește un nou sistem de reformă și debirocratizare la nivelul activității interministeriale, prin care se urmărește renunțarea la practica de înființare a unei comisii pentru . rezolvarea fiecărui caz.

în scopuri 
pașnice

New York (MF) - Iranul este hotărât să continue programul de îmbogățire a uraniului și respinge ideea potrivit căreia încetarea acestei activități ar constitui o garanție că Guvernul de la Teheran nu va fabrica arma nucleară, a anunțat, marți, la ONU, ministrul iranian de Externe, Kamal Kharazi. „Iranul este hotărât, în ceea ce îl privește, să continue activitățile în domeniile legale ale tehnologiei nucleare, inclusiv programul de îmbogățire a uraniului, în scopuri exclusiv pașnice”, a declarat Kharazi, în cea de-a doua zi a conferinței ONU*privind Tratatul de Neproliferare Nucleară (TN”' Discursul ministrului iranian intervine la scurt timp după avertismentul lansat de Germania, care a afirmat că reluărăa gramului de îmbogățire.' a uraniului de către Teheran ar avea semnificația unui eșec al ne- VW gocierilor irani- ano-europene în acest domeniu.
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Jacques Chirac 

Eforturi 
Paris (MF) - Președin

tele francez, Jacques 

Chirac, a pledat din 

nou în favoarea Con

stituției europene, su

bliniind caracterul so

cial prevăzut de Tra
tat. După ce timp de 

șase săptămâni son
dajele indicau un 

avantaj net al taberei 

opozanților, studiile 

arată de câteva zile o 

revenire în forță a 

isțmătc~ Const.
tuțik cu trei săptă- - 

mâni mante de refe

rendumul de la 29 

mai. Chirac a răsm» 

timp de 50 de mtnp-

lor, pentru a tetphca 

interesulpe care fran
cezii trebuie să ii aibă 

față de Constituție. în 

opinia sa, "halatul es

te „de inspirațiafran
ceză", „urmare a anu

lui 1789", ded a revo

luției franceze și aver

  1 %

Pericolul anticipatelor
București (MF) - Liderul UDMR< Mârko Bela, a declarat ieri, într-o conferință de presă, că prezența unor lideri di& opoztfi fruntea Parlamentului nu este'iin „inj ment major” pentru funcțio ea și că alegerile anticipate ar pune în pericol aderarea României la UE, întrebat dacă UDMR și-a modificat poziția în ceea ce privește alegerile anticipate, Marko Bela a declarat că acestea ar putea periclita intrarea în UE la data de 1 ianuarie 2007.

H Ungureanu s-a întâl
nit cu pre edintele 
Consilium de Securi
tate al OBILL

New (MFI - In prima zi a vizitei oficiale în Statele 
Unite,- ST-astrul român al afacerilor Steme, MihaiRăz- 
van Unguseanu, s-a întâlnit, teri, Ia sediti^Națiunilor te, cu președintele în exercițiu al Consiliului de Securitate, ambasadoarea daneză Ellen Margrethe Loj și cu șefii delegațiilor naționale ale sta-

telor membre. Potrivit unui comunicat al MAE, au fost abordate temele majore ale agenaei Consiliului de Securitate, principalul organ man
datat prin Carta 0NU cu mențtoereâ păcii* și securității intemațâonate.Șeful diplomației românești a evocat, în convorbirile avute, orientările și accentele ce- ‘ lui de-ai doilea an de mandat al României ca membru ales al Consiliului de Securitate. Consiliul de Securitate constituie astfel un cadru de valorificare eficientă, din per-

spectiva globală, a expertizei României în relațiil bilaterale și în cooperarea la nivel re
gional, în zone, importante pentru stabilitate, șj securitatea în Europa și pe pian internațional, cum simt Balcanii de Vest și arealul Mării Negre.
AHat strategic„Interlocutorii au apreciat consecvența și substanța contribuțiilor românești la soluționarea durabilă și a altor stări de criză și conflictuale aflate prioritar în atenția Consiliului de Securitate: Irak,

I SUAAfganistan, Orientul Mijlociu, Sudan, Haiti”, se precizează în comunicatul re^ectiv. Ro- jț mânia va fi, în luna octombrie, președinte în exercițiu al Consiliului, pentru a doua oară în decursul mandatului său. Ministrul român de Externe urma să se întâlnească ieri și cu secretarul general al ONU, Kofi Annan. Tot miercuri, Ungureanu s-a deplasat la Washington, unde a avut o întrevedere cu secretarul de stat al SUA, Condoleeza Rice și oficiali din Administrația americană.
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Susținătorii
opoziției libaneza
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■ Lipsa de credibilitate 
este cea ifoai mare 
problemă a premierului 
Tony Blair.

' Londra (MF> - Laburiștii de vot, în vremecfe confierva- ftVftanWl benefîtîău feri ufi"' toril.'ccfadușVaS MicfrribTHo- avans de 14* procente în fața Wărd, sunt preferați de doar conservatorilor, potrivit re- 275 dintre britanici. în ceea

zultatelor unui sondaj de opinie dat publicității cu o zi 
înaintea alegerilor parlamentare. Formațiunea" politică a premierului Tony Blair este cotată cu 41% din intențiile

* .. st 9
• Umdrț - Ratffiegțșea 
' ti iți europene șimeșterea impozitelor vor fi , primele subiecte dificile cu care se va confrunta viitorul guvern britanic, după alegerile de astăzi.Viitorul relației cu Uniunea Europeană, a cărei t președinție Semestrială va « /reluată de Marea Bri- tanie la 1 iulie, pare a fi cea mâi urgentă problemă, în cazul în care va fi confirmat în funcție, premierul laburist Tony Blair trebuie să lanseze în foarte scurt timp campania în favoarea

aprobării Tratatului constitutional european pe care îl susține.în același timp, viitorul premier va trebui să asigure și președinția G8, grupul țărilor celor mai industrializate, și să organizeze sum- mitul G8 la Gleneagles, în Scoția, între 6 și 8 iulie. Pe plan intern, majoritatea ex- perților se așteaptă la o creștere a fiscalității. Partidul Laburist a promis că nu va spori impozitele pe venituri, în timp ce conservatorii promit să reducă influența statului.

ce-î privește pe liberal-demo- crații conduși de Charles Ken- îedy, ei vor fi votați de 23% dintre alegători. Potrivit sondajului, prezența la urne va fi de 61%, cu două procente mai mult decât la ategșrite lagișr.,, lăfiVd' dih 2001.
Criză de imagineAjuns la putere în 1997 și reconfirmat în funcție în 2001, premierul britanic Tony Blair se confruntă cu o pierdere a credibilității exploatată de opoziție în timpul campaniei dinaintea alegerilor. Criza de credibilitate a apărut după declanșarea războiului din Irak, în condițiile în care Blair este acuzat că a mințit pentru justificarea intervenției militare. Ales deputat la doar 30 de ani și devenit în 1997, la numai 43 de ani, cel mai tânăr premier britanic din secolul XX, Blair, un bun orator și un politician abil, va avea nevoie de ceva timp pentru a depăși problemele de imagine, spun specialiștii. Politicianul laburist, care va împlini 52 de ani în 6 mai, susține că va duce la bun sfârșit al treilea man-

libaneze au demonstrat ieri în fața parlamentului daia Beirut, în&vo®eai eliberării din închisoare « lui Samir Geagea. Fostul lider al milițiilor creștine libaneze a fost, condamnta la detenție pe viață pentru rolul jucat în timpul războiului civil. (Foto; EFA)

Tony Blairdat, care va fi ultimul, dacă va câștiga alegerile. Blair va intra astfel în istorie, fiind primul laburist care obține trei mandate consecutive.• De când a preluat conducerea Partidului Laburist, în 1994, Tony Blair a transformat o formațiune politică susținută de sindicate într-un partid de centru, eurofil, căutând să îmbine liberalismul economic cu îmbunătățirea serviciilor publice.

la Ankara hiosa»'că să
iți - n.-î.rct ""■Ir

Lider al-Qaida arestat
■ Membrul rețelei te
roriste a planificat asa
sinarea președintelui 
Pervez Musharraf.

Islamabad (MF) - Libianul Abu Faraj al-Libbi, numărul trei în ierarhia rețelei teroris- $6fe-aFQaida, a fost capturat în regiunea tribală pakistaneză de la frontiera cu Afganistanul. .împreună cu alți cinci Bfitflitanți ai temutei rețele teroriste. Abu Farraj al-Libbi a fost arestat în Pakistan, unde ;ste cunoscut drept un apro- pîat colaborator al lui Osama gen Laden. Autoritățile stabiliseră o recompensă de un milion de dolari- pentru captura

rea lui al-Libbi. Potrivit declarației ministrului pakistanez al Informațiilor, Sheikh Rashid Ahmed, teroristul a fost capturat la începutul acestei săptămâni.„Aceasta este o zi foarte importantă pentru noi”, a declarat Ahmed, care nu a oferit alte amănunte despre modul în care al-Libbi a fost capturat sau despre locul unde acesta este deținut.Al-Libbi este acuzat că a plănuit cele două atentate cu bombă împotriva lui Pervez Musharraf, în decembrie 2003. în urma acestor atentate, președintele pakistanez a fost rănit, iar alte 17 persoane și-au pierdut viața. Traian Băsescu

RatificareBucurești (MF) - Președintele Traian Băsescu a trimis, . ieri, Parlamentului spre ratificare .Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Șeful statului declara, în 25 aprilie, la Luxembourg, <iu ocazia semnării documentului, că, România va ratifica Tratatul fle aderare la UE în Parlament și nu prin referendum, deoarece „ar fi o pierdere de timp”. Totodată, președintele Băsescu a sem- > nat ieri Decretul privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului cu privire la privilegiile și imuni- tățile Curții Penale Internaționale, care se referă strict la statutul personalului CPI.
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• Caravana SAPARD, la 
Brad. Pentru a atrage cât mai multe fonduri SAPARD în județ, DADR organizează în această perioadă întâlniri cu potențialii beneficiari ai programului. La întâlnirea de ieri de la Brad a participat și directorul DADR Hunedoara, loan Simion (foto). (L.L.)
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• Protest. Apicultorii din județul Hunedoara vor picheta mâine sediul Guvernului, alături de alți colegi din țară, a anunțat vicepreședintele losif Korb. Ei solicită, în principal, ca plata taxei de drum -rovigneta- să fie făcută în funcție de numărul de zile în care se utilizează drumurile publice, în timpul acțiunilor de transport al stupilor. (M.S.)
• Cursuri de pregătire. în perioada 1-18 iunie, Departamentul Colegii Universitare organizează cursuri de pregătire pentru examenul de definitivat și gradul doi pentru următoarele specializări: institutori, învățători, educatoare. (R.l.)
• încep reabilitările. Opt miliarde de lei sunt prevăzute, pentru reabilitarea străzilor din Brad. în prezent se lucrează la pregătirea drumurilor pentru asfaltare. „Imediat ce vremea ne va permite vom începe lucrările de asfaltare. Patru miliarde de lei necesare lucrărilor provin de la Consiliul județean", a precizat primarul Florin Cazacu. (T.S.)
CFR - în grevă generală?

Deva (I.J.) - La jumătatea săptămânii viitoare CFR-iștii ar putea intra în grevă ge-. nerală. După greva de avertisment din urmă cu 11 zile, feroviarii n-au primit creșterea salarială de 10% dorită, nici acordarea tichetelor de masă în raport cu numărul zilelor lucrate și nici condiții de muncă decente. „în cursul zilei de ieri s-au purtat discuții cu administrația căilor ferate, azi sunt convocate consiliile naționale care vor decide calendarnL acțiunilor de protest”, declară Ionel Țiț, liderul Sindicatului „Feroviarul” Hunedoara. Greva este sprijinită de confederația sindicală CNSLR Frăția.
Ministrul nu cedeazăMinistrul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Gheorghe Dobre, rămâne ferm pe poziție: ceferiștii nu vor primi majorări salariale pentru că CFR se află într-o situație financiară gravă, cu datorii de peste 20.000 de miliarde de lei la bugetul statului.
Premii de milioane

Deva (L.G.) - La sediul redacției a avut loc extragerea câștigătorilor concursului, care îți aduce trei milioane de lei, cu ajutorul talonului publicat în fiecare vineri, în cotidianul Cuvântul Liber. Câștigătorii sunt așteptați vineri la sediul redacției pentru a intra în posesia premiului:Simeria loan - Hunedoara, 1.000.000 leiMandescu Eugenia - Brad, 1.000.000 leiPiscorean Dumitru Marcel - Deva, 1.000.000 lei

Caricatură de Ovidiu Pascu

IIITip de 12 ore mașina accidentată a stat pe marginea șoselei, între localitățile Vețel și Leșnic, fără ca Poliția Rutieră să fie anunțată. Mai mult, în jurul orei 20, când au ajuns polițiștii la fața locului, nu < au găsit decât un număr de telefon scris pe mașină, număr la care nu a răspuns nimeni. Deocamdată accidentul produs ieri rămâne o dilemă.
(Foto: Mihaela Tămaș)

Uricani
■ Alternativa la 
închiderea minelor 
rămâne turismul pentru 
orașul Uricani..

INA JURCONE
ina.jurconeflmfoniiinedla.ro

Uricani - Aproximativ 1300 de hectare de teren împădurit la limita Parcului Național Retezat au fost cumpărate de o societate comercială, cu capital austriac, din Sebeș - Alba.Prețul a fost pește măsura așteptărilor foștilor proprietari care s-au văzut în buzunare cu peste 100 de mi
Să se trimită factura acasă!
■ Aceasta ar fi una 
dintre solicitările câtor
va dintre abonații soci
etății Electrica.

Clara Păs___________________
clara.pasflinformmedka.ro

Deva - Citirea contorului, care înregistrează consumul de curent electric, de către angajații Electrica și eliberarea unui bon fiscal sau a unei chitanțe la plata facturilor sunt alte doleanțe ale consumatorilor casnici hune- doreni.
Sistemul de autocitire„Angajații Electrica efectuează citirea contoarelor abonaților casnici, dar aceste citiri sunt făcute în scopul regularizării consumului. Prin sistemul de autocitire,
Concursul muzicienilor

Deva (R.I.) - Elevii Liceului „Sigismund Toduță” din Deva se pregătesc să participe la un concurs muzical internațional. Concursul, care se va desfășura la sfârșitul acestei săptămâni la Zalău, este destinat instrumentelor componente ale unei orchestre simfonice.
Lupeni (I.J.) - „Mesagerii iubirii”, ansamblul elevilor din școlile generale din municipiul Lupeni, vor concerta duminică la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva. Potrivit președintei Fundației Altair,

sabotat de ministruliarde de lei, adică peste 95 de milioane de lei pentru un hectar.„Firma are ca obiect de activitate prelucrarea lemnului. Exploatarea se face în mod corect, taie într-o parte și plantează în alta. Prețurile vor crește în zonă peste așteptările tuturor, trebuie doar ca Ministerul Turismului să-și dea semnătura.De trei ori au fost reprezentanții Băncii Mondiale la Uricani și au fost deosebit de entuziasmați de potențialul zonei care este virgină din punct de vedere urbanistic.S-a speculat într-adevăr că achiziția terenului s-a făcut 
consumatorii âu posibilitatea de a-și planifica, verifica și urmări consumul lunar de energie electrică, astfel încât săi se poată încadra în bugetul lunar de venituri și cheltuieli. în plus, se are în vedere extinderea plății facturilor prin intermediul ban- comatelor și terminalelor POS, amplasate în cât mai multe locații, tocmai pentru a veni în sprijinul abonaților”, declară Florin Mârza, directorul Electrica Banat - Sucursala Deva.
Factura la domiciliuPe viitor acest sistem de trimitere a facturilor la domiciliu ar urma să fie adoptat și în cazul consumatorilor casnici. Deocamdată, el se aplică doar în cazul societăților comerciale. în ceea ce privește facturile emise de

Ana Fodor, directorul instituției devene, precizează: „vom participa cu un număr mai mare de elevi, dar nu pot preciza acum cifra exactă pentru că urmează să facem o preselecție.Concursul va fi organizat pe grupe de vârstă, până la clasa a XlI-a”.
la LupeniNatalia Paraschivescu, care se ocupă de tineri, se vor efectua mai multe turnee în țară și peste hotare pentru promovarea imaginii României și strângerea de fonduri necesare pentru realizarea „Centrului de zi” din Lupeni.

pentru că ar exista o pungă de gaz metan în subsol, dar sunt simple bârfe”, declară Dănuț Buhăescu Odagiu, primarul orașului Uricani.
Relansarea VăiiO dată demarate lucrările la drumul Câmpu lui Neag - Herculane vor duce la dezvoltarea turismului în zonă.„Totul s-a împotmolit pe masa ministrului Ionuț Popescu. Japonezii ne oferă și ei un grand, dar nu îl putem primi tot din cauza ministrului Popescu. E păcat, pentrucă avem demarat proiectul „Superschi In Garpați” care va pune în atenție potențialul

Ne autocitim contorulElectrica, ele sunt standardizate. Plata consumului este înregistrată într-un sistem informatizat care permite emiterea unei facturi fiscale având inclusă și o chitanță care ține loc de bon fiscal și pe care casierul aplică ștampila „achitat” tocmai pentru a certifica faptul că factura a fost plătită.

Echipele de intervenție au lucrat în cursul, zilei de ieri, in zona Stației CFR Lupeni, pentru deblocarea liniei de cale ferată afectată după ce un tren cu 18 vagoane încărcate cu cărbune a deraiat. Pagubele sunt evaluate de o comisie formată din specialiști ai Căilor Ferate .
, (Foto: CL)

■te*
r:

i 1

turistic extraordinar. Avem cea mai bogată zonă speologică, iar zăpada nu se topește pe munte rezistând mai mult. Prin proiect avem creionat* construcția de cabane, teși scaune, teleschi, pârtii. Daca semnează ministrul, putem demara lucrările. Avantajul zonei este faptul că natura nu este viciată, precum sunt Parângul și Straja”, mafi adaugă Gdagiu.Cunoscătorii spun că în zonă turismul va cunoaște ț) dezvoltare spectaculoasă dup| finalizarea drumului, când centrul de greutate al turismului se va muta în partea de vest a Văii Jiului.
Tradiții 
românești

Brad (R.I.) - La Școala Generală „Mircea Sân- timbreanu” din Brad are loc, azi, o altă etapă din-., tr-un proiect de educație! interculturală „Tradiții și obiceiuri de Paște”. în proiect sunt implicate o clasă de a IlI-a de la școala brădeană, a învățătoarei Gianina Oprea, și o clasă cu profil german de la Colegiul Național „Decebal” Deva. Elevii din Deva se vor afla la Brad pentru a vedea care sunt tradițiile românești de Paști. Bră- denii le-au pregătit o expoziție de icoane pe sticlă, ouă încondeiate, coșulețe împletite și un recital de muzică.

ina.jurconeflmfoniiinedla.ro
clara.pasflinformmedka.ro


1988 - S-a născut «ai Leu. deținătorafCupel Ca» 
turti Intercontinentale la box

1948 - A murit Sextil Pușcariu, filolog, istoric literar, 
memorialist, poet, membru al Academiei Române 
(n.4.01.1877)

1821A murit Napoleon I Bonaparte, împărat al Franței 
(1804-1814 și 1815) (n. 15.08.1.769)

1818 - S- a născut filosoful Kart Marx (m.14.03.1883)

1846 - S-a născut scriitorul Henryk Sienkiewicz, laureat 
al Premiului Nobel pe anul 1905 (.Quo vadh”, .Prin foc 
și sabie-) (m. 15.11.1916)

1949 - A fost înființat Consiliul Europei

Calendar religios
5 mai - Sf. Mare Mc. Irina; Sf. Mc. Neo

fit, Gaie și Gaian

Deva (V.R.) - Sfânta Irina a fost fiica lui Liciniu și a Liciniei și s-a numit, la naștere, Penelopi. Tatăl său, împărat în Maghedon, a zidit pentru ea un stâlp afară din cetate, într-un loc frumos. Camerele acestuia erau împodobite cu obiecte din aur și fata avea alături 13 fecioare frumoase, zei de aur care s-o păzească și doi slujitori bătrâni. închisă în stâlp până la vremea nuntii, ea nu se va , mărita cu un fiu de împărat ci devine 
i mireasa lui Hristos și primește numele de botez Irina. Sfântă Irina refuză să se mai închine idolilor și de aceea â avut mult de pătimit. Dar a trecut cu zbine prin multele și cumplitele încercări, a săvârșit nenumărate minuni. A fost chiar înviată din moarte. A fost îngropată la Efes, dar a patra zi credinciosul său slujitor a găsit mormântul gol. Hristos o mutase în Rai.
imUTĂȚI

Energie electrică_________________________________________
Sunt programate următoarele întreruperi:
08.00-15.00 Deva, Străzile: Crângului, Merilor, Olarilor 
și Liliacului, bl. 18, sc. I, II, III și IV
08.00-18.00 Zona Ilia: Bacea, Cuieș, Ulieș, Gothatea, 
Gurasada, Dănulești, Visca, Vorța, Certeju de Jos, 
Coaja, Sârbi

4

Gaz metan_______ ______________________ ____________
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva

Apă___________________________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00r15.00 Străzile: Ardealului, T. Vuia, Banatului, 
Bucovinei, Hărăului, Digului, N. Grigorescu

7 O 
,țr' f

21 mart.-20 »pr. _
Vă agitați și vă mijeați mult, iar dorințele dv sunt puter- nice. Nu e exclus ca azi să vă faceți un nou prieten și să vă stricați relația cu unul vechi.
21 ;apr.-20 mai..£-£3. -" ’Aveți de rezolvat o mulțime de probleme amânate. Sunteți Iritat că nu știți cu ce să începeți. După-masă aveți musafiri și nu puteți face nimic.

B. 21 mai-20 Wtn. _ ________R* Sunteți foarte activ și sociabil. Se pare că aveți probleme “uragoste, dar sunteți optimist. Nu aveți embleme procesionale și de sănătate.
<

' 21 îun.-20 iul. - _________ _____ _. Sunteți melancolic și aveți tendința să rememorați amintiri plăcute în familie. Seara vă vizitează un prieten de Simile. .
j 21 iul.-20 aug. 
ț- Vă puteți Ocupa bugetul fantillei. D 

să nu refuzați.
&

de probleme financiare. Puteți redrest. Dacă vi se propune p colaborare, ar fi bine
21 aug.-20 sept.Pentru că nu vreți să fiți depășit de cei din jur, lucrați până târziu. La început vă rezumați la sfaturi și răspunsuri. Ulterior obosiți.
21 ș»<-20 get. . ; .E posibil să aveți o dispută cu persoana pe fare o prețuiți cel mai mult. Conrtâlâ|l-vă lesirilelAțl putea regreta lucruri spuse la mânie.
21 oct.-2o nov. J__  _ _Venirea unui primei. în casa dv unate stârni comentariile familiei; dar finalul va fi fericit. Partenerul are o propunere salvatoare.

Soluția integramei din numărul 

precedent: P-M-N-C - PER

ICULOS - DURE - GAT - SEPARA - 

MA - PT - TEREN - OS - VÂRF - C 

- ILARA - EA - ATE - ETIC - C - 

IST - AHA - ED - FILDES - ODA - 

HARA - USITA - NN - L - MITRE - 

CEAS

Dispecerat apa rece 227087 
Dispecerat apă caldă 212225 
Dispecerat Electrica 929 
atepegeratțpz 327091»^
HfoffnețM CFR 212726?"
Urgențe_____________  112
Pompieri_____________________ 981 _
Jandarmerie 956
Poliție _______________  151- '

O.'P.C. -i- 214971 ‘I

21 nov.-20dec. _ _________________Âzl veștile vă întâmpină ia tot pasul. fi e toarte plăcut să vezi cum se concretizează « noutate. Gânuiți In perspec- tivă, cu analiza de rigoare.
21 dec.-20 lan.Nu e momentul inițierii uneia 3®re activitățile planificate. Ocupați-vă de chestiuni de rutină, care nu implică riscuri.
21 ian.-20 febr.Păreți stăpân pe situație, dar sunt posibile surprize în iubire, 

JW aveți etuvele, Q aveotoră'sentimentală vâ poate aduce. veataări nesperate. ,.
21 febr.-20 mart.Sunteți agitat, neliniștit. Nu vă implicați în deosebitei Primiți o sumă de bani, ceea ce vă a redresați pentru viitorul imediat

A - J.

700 Sub semnul soarelui 
745 Agenția 2 fără 

«sfert
9:20 Ond minute de 

cultură. Realizator Cor
nel Mihalache

930 Teleshopping 
10D0 Avanpremieră 
10:10 Ofițer
0 Karen 

11 DO Portul
B miracolelor 

1155 Eunnfispeor 
1200 ( ' apulară

(reluare) 
1330 Desene animate:

GJ Legenda lui Tarzan 
1400 Jurnal TVR Sport 

Meteo 
1430 Teleshopping 
15D0 Dincob de hartă 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
16:55 VHe'și palate celebre 
1730 Portul
0 miracolelor 

1830 Știrea zilei 
1850 Tragerile Joker $1

Loto 5/40 
1900 Jurnal TVR Sport

Meteo 

20:15 A fost cândva hoț
Td (polițist coproducție, 

1965). Cu: Alain Delon, 
Ann-Margret Jack Pa- 
lance, Tony Musante. 
Regia Ralph Nelson. Pre- 

. miul 0CIC la Festivalul
InternaționalalFilmului 

. de la San Sebastian.
2205 Vorbe despre fapte 
230 renal TVR Sport Meteo 
23c% matcă mgrstrate

020 fiul meu Johnny (dra-.
14 mă, SUA 1991). Cu: Mi- 

dieteLee,Rick Schroder, 
Corin Nemec. Regia Pe
te: Levfo: Pentru Antho
ny liniștea ia sfârșit când 
fratele său Johnny reapa
re în viața lui și a mamei 
safe. Violent nemilos, 
certat cu legea, Johnny îl 
provoacă și II hărțuiește 
mereu pe Anthony, pâ
nă când acesta comite 
un gest necugetat

155 Qnd minute de cultivă

ANTENA 1
700 Știrile ProTV. Case 

doctore? 
9:10 a aduce a 
9:15 Tânăr și neHniștit 
0 (reluare) 

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Zâmbete într-o 
0 pastilă 

12:15 Parte de carte 
1300 Știrile ProTv 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Rețetă pentru crimă 

(polițist, coproducție, 
2001). Cu: Larissa 
Laskin, Gary Basaraba, 
Marcia Bennett, Raoul 
Bhaneja, Geoffrey 
Bowes, Gary Brennan 

16D0 Tânăr și neliniștit
0 episodul 2405. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17D0 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment 
1900 Știrile ProTv. Sport 

Meteo. Cu: Andreea 
Esca 

2M5 Orizont întunecat
Id (thriller, SUA 2003). 

Cu: Val Kilmer, Neve 
Campbell, Sam Shep
ard, Faye Dunaway, Gil 
Bellows. Kilmer it inter
pretează pe FranK un 
om care-și pierde memo
ria după un misterios 
acodent într-un orășel 
ciudat din deșertul 
New Mexico.

22:15 La Bloc 
2300 Știrile ProTv. Sport 
2345 Dmastia Canpionilor 
2350 Renegatul
0 Cu: Lorenzo Lamas, 

LQ. Jones
050 Omul care aduce

100 Știrile ProTv 
1'45 Zâmbete Intr-o 

pastilă (reluare)
245 Doctorul de 

suflete
345 Bucătăria iui Radu 

(reluare)

1000 în gura presei (reluare)
1030 Concurs Interactiv 
12:00 Hercule
1300 Observator cu Slmona

<■1^—I—WmImM

0 una. Cu:
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Gludltta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo 

17:45 9595-Teînvață ce să 
fad. 0 nouă emisiune 
spectaculoasă a debutat 
la Antenal. 9595 - te 
învață ce să faci este 
titlul noului show care 
va putea fi 
urmărit în fiecare zi, 
de luni până vineri, 
de la ora 17.45.

19D0 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. Sport. 
Meteo

20:15 Gao, Darwinl Emisiune 
de divertisment

2230 Observator 
23:15 Un liceu dezlănțuit 

.«comedie, SUA Ț996).
’ Cu: Jon Lovltz, Tia Car- 

s rare (Top of the World, 
Jury Duty, True Lies), 

t ■ ț ivreKFii. rnnW/ jqthi 
' -Neville. Richard Clark, 

un profesor idealist își 
. abandonează slujba de 

lan academie foarte 
selectă și se mută la un 
liceu de cartier. Cu chip
ul său angelic șl cu 
farmecul său, Richard 
reușește să le câștige 
inima elevilor și a 
Victoriei Chapell, o 
colegă de breaslă.

100 Concurs Interactiv 
200 Clao, Darwinl Emisiune 

de divertisment (reluare)
400 Stagiarii
430 Vlvere (reluare) 
530 9595 (reluare)

ACASĂ
500 Poveștiri adevărate 

(reluare)
530 Jesus (reluare)
7:00 Extravagante Anastasia
El (reluare)

8:15 Te voi învăța si Iubești
0 (reluare)

9:15 Rubi (reluare) 
10:10 Mama vitregă (reluare) 
11:15 Totul despre Camlla 
12:15 îngerul nopții. Cu: 

0Cesar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas 

13:15 Răzbunarea. Cu:
0 Gabriela Spanie 

14:15 Pisica sălbatică. Cu:
0 Marlene Favela, Mario 

Cimarro, Carolina Tejera 
15:30 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

Oriel, Malema Solda 
17:25 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate 

Emisiune cu povești 
reale despre viață, pre
zentată de Lucian Viziru 

18:10 Gitanas. Cu: Saul 
gLisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona 
19:15 Te vol învăța să Iubești.

0Cu: Danna Garda, 
Miguel Varonl

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

Ana Martin, Jaqueline 
Bracamontes, 
Sebastian Rulli, 
Josefina Echanove, 

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

0toria Ruffo, Cesar Evora, 
Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio 

22:00 Un bărbat adevărat 
000 Extravagante Anasta-
0sia. Cu: Norkis Batista, 

. Juan Pablo Raba, Kiara, 
, <■ Hilda Abrahamz 
1:00 Răzbunarea. Cu: Ga-
0briela Spanie, Jose An

gel Llamas, Maria He
lena Doering, Orlando 
Miguel, Catherine Sia- 

/ choque, Bărbara Garâ- 
-falo, Carlos Duplat.

2D0 Poveștiri adevărate 
(reluare)

230 Un bărbat adevărat

700 SănitiHnă, prostule! 
8D0 Teleshopping 
830 CeZar șl tipar 
9:15 Zestrea românilor 

10D0 Tonomatul DP 2 Cu:
Cătălin Măruță. Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală 
și invitați tn platou.

1130 Clnd minute de cultură 
1145 Pasiuni 
1240 Euro4lspea>r 
1245 Verdict: Crimă 
13:30 Teleshoplng 
14D0 Tommy șl Oscar 
1430 Midi savanți 
15D0 împreună 1h Europa:

Emisiune In Ib: maghiară 
16:00 Tribuna Pardldelor Par

lamentare 
1630 Clnd minute de cultură 
1645 Jurnal TVR Știri, sport,

meteo
17:00 Rebelii 
17:55 Euro-disoecer 
18:00 Jurnal Euronews Versi

une în limba română 
18:15 Clnd minute de cultură 
1830 Sănătate naturistă. Pre

zintă Ana Maria Lazăr.
19D0 Sopa Iul Lorenzo.

UDO Dragul de 
0 Raymond 

2030 Averi fabuloase 
2100 Bugetul meu 
2130 Știri. Sport Meteo 
2145 Jurnalul Euronews pen

tru România
2200 Orgolii (dramă, Italia, 

|) 2003). Partea a patra.
2345 A fost odată un hoț 

030 Dragul de Raymond 
100 Sănătate naturistă 
130 Bella Mafia (dramă, SUA 
Q1997). Cu: Vanessa Red- 

grave, Nastassja Kinski, 
Dennis Farina. Regia Da
vid Green; Partea I. Cinci 
văduve, soții sau logod
nice ale bărbaților din fa
nilia de mafioțl Luciano 

se transformă în îngeri ai 
raZDUnafu, towsiim rețetB 
mafiotă binecunoscută.

:V. Redgrave și N. Kinski, 
într-un film despre care 
se spune că e variante 
feminină a Nașului

700 Teleshopping
730 Motor 
7:55 Sport cu florentine 
800 Teleshopping 
830 Sunset Beach
930 Dreoosto si outere 

0(SUA1MiOCto5usan 
Flannery, John McCook, 
Ronn Moss

1000 Kensky Show 
1055 dip Art 
1100 Monica 
1200 Levinta prezintă 
1230 Teleshopping 
1255 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset Beacn 
15:20 Focus. Emisiune infor

mativă
15-25 Dragoste șl putere 

0(SUA 1987) Cu: Susan 
Flannery, John McCook 

16:15 Hipnoza
17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți to NATO 
1800 Focus Prezintă: Magda 

Vasiliu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val- 
can. Rubrica Meteo 
prezentată de Nadira

1900 Viața la extrem

2000 Copffi spun lucruri 
trăsnite

2100 Ce vor fetele 
2200 Trăsniți to NAT.O. 
’2?1 Focul plus Cu: Cristina 

jopescu- Rubrica Sport 
prezentată de Letitia 

ț Enache. FOCUS Plus re- 
rrezintă jumalul-sinteză 

Ș£*ial alei, la Prima Tv. 

23:1- Shag (comedie, copro- 
’îducție, 1988). Era o 

Temi a inocenței,când 
fetele nu făceau lucruri 
rele sau, dacă le făceau, 

" 2 * nu spuneau nimănui. O 

vreme în care adolescen
ții își ascultau părinții, 
carenuaveaunidoi- 
dee despre ceea ce fac 
copiii lor. în 1963, când 
Beaties încă nu erau ai- 
noscuti to Carolina, toa
tă lumea dansa Shag 

1:15 Focus
230 Bani le greu 
330 CMrul Arapa

800 Tad șl sapă (aventuri, 
ț3SUA2003).Cu:Shia 

LaBeouf, Sigourney 
Weaver, Jon Voight, 
Patricia Arquette

1000 faUflnzftHuldecai

H (dramă, SUA 1998). Cu: . 
Robert Redford, Kristin 
Scott Thomas

1250 Vedate la Hollywncd: 
JutiaRobarts

13:15 LagandaU Zu
‘ a (acțiune, Hong Kong, 

2001). Cu: Blao Yuen, 
Hol Man, Adam Chimg 

1435 Călătorie la Ottawa 
Î3 (dramă, Canada, 2001). 

Cu: Nabil Mehta, Amy 
Sobol, Jim Codrington 

16:10 Sweet Homa Alabama 
(romantic, SUA 2002). 

1800 Tad și sapă (aventuri, 
ra SUA 2003). Cu: Shia 

LaBeouf, Sigourney Wea
ver, Jon Voight, Patricia 
Arquette, Eartha Kin. 
Regia: Andrew Davis.

2000 Vedere de ansanMu
, «(dramă, SUA 2003).
- 2130 A 25-a oră (dramă,

SUA 2002). Cu: Edward , 
Norton, Philip Seymour ’ 
Hoffman, Barry Pepper.

000 Matrix - Revoluții 
M (acțiune, SUA 2003). 

Cu: Keanu Reeves

0900 Știrile Tv Sport 0930 
Box profesionist 1000 Știrile Tv 
Sport IttIO Super Spania 1100

Sport 1130 Baschet 
masculin: Farul Constanța - 
Dinamo (r) 1300 Știrile TV 
Sport 13d0 Faceți joaeifel pok
er 1600 Știrile TV Sport 1630 
Rodeo InO Știrile Tv Sport 
O jumătate de oră de știri noi, 
senzaționale, năucitoarei 1900 
Baschet masculin: Play off Cupa 
României: Farul Constanța - 
Dinamo 2030 Știrile Tv Sport. 
Aflați mai multe despre eveni
mentele sportive ale M Știrite 
Tv Sport 2100 Faceți locurile 
2200 Fotbal; AZ Aftmaar - 
Sporting IMbatetmdto seni- . 
f ilele Cupei UEFA

BSSEE
06304700 Observator (r)' 
1100-1200 Emisiune de 

divertisment
1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA
0630-1000 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-2000 Emisiuni infor
mative

1145 Orchestra din Săndy 
Bottom (dramă, SUA 
2000)

1330 Prințul fermecat (fan
tastic, SUA 2000)

15.15 Necunoscutul (thriller, 
SUA 1998)

1645 Anastasia (dramă, 
coproducție, 1986) 

1830 Orchestra din Sandy 
Bottom (dramă, SUA 
2000) ‘

20.15 CălMorie spre centrul
-- a l--------- -J.ranunuivu țâVfnujn, 

SUA 1999).
2300 Clnd zfle până mori 

(suspans, coproducție, 
3004)

liiSOVE
0900 Competiția mașinăriilor 
1000 Awnturi la pescuit 
1030 Nașterea unui avion 
1100 Mașinăriile de război 

ale secciteui 21
1200 Culoarea războiului 
1300 Conspirații sub lupă 
1400 Misterele epavelor 
1500 Competiția mașjnăriifor 
1600 Hitter to adori
1700 Glarfiafcrti celui de-ai 

doica M0Oi mundfai 
1800 AraMf la pescuit 
1630 Cu unrâțafo junglă 
1900 Tehnologie extremă 
2000 Natura to stare brută 
2100 Moarte și bofi to familia

2200 Datedvi cifminafiș*

a



- ’ *' ' ■* Li• Linie telefonică pentru redamații.Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației a pus la dispoziția celor interesați o linie telefonică dedicată înregistrării reclamațiilor referitoare la calitatea recepției la televiziunea prin cablu. Numărul de telefon: 021-3032990. (C.P.)• Zi deschisă. 6 mai este considerată cfe către Organizația „Caritas" Petroșani, „Ziua porților deschise". Potrivit președintei organizației, Nora Dubyk, „orice persoană care dorește să știe ce înseamnă Caritas va avea ocazia mâine să vadă. Vom răspunde la întrebări despre proiectele realizate de noi și despre activitatea desfășurată". (I.J.)
Eliminarea 
subvențiilor

Deva (C.P.) - Până la i 1 ianuarie 2007 sub- î venția la căldură va fi complet eliminată, urmând a fi susținuți di- j rect numai cei mai i săraci cetățeni, pentru a putea face față costurilor la întreținere. Atât autoritățile cât și cetățenii fac prea puțin i pentru a se pregăti, cu- 1 noaște și aplica soluții f pentru economisire.
Umanitar

-\ Deva (I.J.) - La finalul i -dunii trecute, OPC Hune- | doara a declanșat o i acțiune de ajutorare a i locuitorilor din zonele i calamitate ale județului Timiș. Reprezentanții hunedoreni vor distri- i bui alimente și bunuri materiale constând în obiecte de îmbrăcă- i minte, paturi etc. prin i intermediul primăriilor | din zonele afectate.

i vânt au fost înregistrate, în ultimele zile, în cea mal mare parte a Germaniei. Trafi- * cui rutier și cel pietonal s-au desfășurat eu greutate. (Foto: fpaj

Societatea Preț Variație- închidere (lei/acț)(^fe) 
lr. SNP PETROM 3400 +2,41

oprit
o6. AZOMUREȘ ....... oprit7. WRHMMi 4450 +5,74 '

8- RDtjlpHMSt. ■ 947 +7,74RAFINARE (RRC)9. HABER oprit10. BCCARPATICA 5000 +121
ti. DECEBAL 140 -11,39
Rubrica realizată de SVM IFB F1NWEST SA DEVA, 
b-dui Decs bal, bl. R, parter (lângă QUASAR}, tel.: 
221277.

Lacrima Mtnișca
(Foto: Traian Mânu)

Sindicat 
ONG
Deva (IJ.) - O parte a 
ONG-urilor hunedo- 

rene intenționează să 
formeze un sindicat 

care să le reprezinte 

și să le apere intere

sele. Reprezentanții ■ 

ONG-urilor cu pricina 

motivează decizia 

prin faptul că vor pri
mi finanțare externă 

numai la nivel struc

tural, iar multe vor 

înceta să existe fără 

sprijinul financiar 

guvernamental. 

„Deocamdată repre
zentanții ONG-urilor 
nu ni s-au adr^Jt 

pentru constituirea 

unui sindicat, însă, 

dacă se întâmplă 

asta, nu pot decât să 

mă bucur", dedară 

Lacrima Minișca, 
președinta CNSLR 

Frăția Hunedoara. 
Una dintre probleme 

o constituie dificul

tatea procedurilor 

privind achiziționarea 

protezelor.

is.ooo.ooo|

t Concernul
E VW a săr-E bătorit cu mare 
E. fast producerea 
E a 15 milioane 
E. de mașini în ’ > Brazilia. Fabri- B ca a fostdeschisă aici în urmă cu 50 de 
M ani. La festi- » vități a partici- B pat și președin- tele brazilian, E* Lula de Silva.

(Foto: EPA)

Bețe în roate pentru IMM-uri
■ IMM-urile n-au acce
sat fonduri nerambur
sabile pentru că nu au 
programe adecvate.

Iha Jurcone _____________,
ina.jurcone^înformmedî&xo

Deva - O anchetă realizată de Consiliul Național al întreprinderilor Private Mici și Mijlocii a urmărit să identifice cauzele pentru care IMM- urile nu accesează , fondurile nerambursabile. Potrivit Ofe- liei. Arghirescu, director CRlFMM' Hunedoara, cele mai importante cauze sunt programele neadecvate pentru IMM-uri (51,39%), informațiile insuficiente Sau obținute cu întârziere (47,22 la sută) sau lipsa de informații (36,11 la sută).
Credite de 100 de milioane
■ IMM-urile primesc 
credite cu dobândă 
avantajoasă dacă 
angajează șomeri.

București (C.P.) - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va semna, în cursul acestei luni, un contract cu Banca Comercială Română pe baza căruia întreprinderile mici și mijlocii vor primi credite pentru crearea de locuri de muncă, a declarat, directorul executiv al ANOFM, Eugen Preda. 
Pentru fiecare loc de muncă creat, întreprinderile mici și mijlocii vor primi câte 100 de milioane lei.
Bani pentru șomeriIMM-urile primesc credite dacă pe locurile de muncă create au fost angajați șomeri pe. cel puțin jumătate din

■
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data-de 5 mai 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.197 (3,6197) 27.957 (2,7957) 53.137 (5,3137) ’

Ciirirâl valutar practicat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

CV C V CV

BancPost 35.900 (3,5900) 36.400 (3,6400) 27.400 (2,7400) 27.900 (2,7900) 52.200 (5,2200) 53.200 (5,3200) î

BRD 35.720 (3,5720) 36.620 (3,6620) 27.470 (2,7470) 28.350 (2,8350) 52.170 (5,2170) 53.920 (5,3920) *

Banca Transilv. 35.930 (3,5930) 36.430 (3,6430) 27.724 (2,7724) 28.224 (2,8224) 52.656 (5,2656) 53.431 (5,3431) !

Raiffeisen Bank 35.700 (3,5700) 36.400 (3,6400) 27.400 (2,7400) 28.200 (2,8200) 52.200 (5,2200) 53.400 (5,3400) i

1 Cursul valutar oractkât de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchange 35.800 (3,5800) 36.100 (3,6100) 27.700 (2,7700) 28.000 (2,8000) 51.000(5,1000) 53.000(5,3000) s

Herdan Exchange 35.850 (3,5800) 36.100 (3,6100) 27.800 (2,7800) 28.000 (2,8000)

„Am căutat în județul Hunedoara să identificăm sursele folosite de întreprinzători pentru a obține informații despre finanțările

locurile de încadrare, cu condiția de a se păstra locul de muncă pe o perioadă de minimum trei ani. Creditele se acordă cu o dobândă reprezentând 25% din dobânda de referință a BNR, în județele în care rata șomajului este peste media națională.Pentru județele în care s-a înregistrat o rată a șomajului sub media națională se vor acorda credite cu o dobândă de 50 la sută din dobânda de referință a BNR.Perioada de rambursare a creditelor acordate IMM- urilor este de trei ani. Beneficiarii creditelor pot fi agenți economici care își desfășoară activitatea principală în sfera producției, turismului sau serviciilor.De credite cu, dobândă subvenționată mai pot beneficia și șomerii care doresc să înființeze mici întreprinderi. 

nerambursabile. Se pare că întreprinzătorii noștri apelează la Internet și massmedia. Prea puțini au obținut date Utile de la ONG-uri, adică di la noi”, declară Ofe- lia Arghirescu.
Aspecte ale ancheteiCercetările au dovedit că, dacă au fost folosite, fondurile nerambursabile au fost într- o proporție relativ mare (51,33%) folosite în mod transparent.„Firmele hunedorene care au obținut până la urmă banii au întâmpinat și dificultăți serioase de tip birocratic. Mai mult, s-a dovedit o lipsă de transparență în aplicarea procedurilor de evaluare. Cu toate acestea, întreprinzătorii noștri au încredere în noul guvern 

Astfel de imagini le vedem în filme și ne întrebăm dacă sunt reale. La bursa americană tensiunea este într-adevăr maximă. 0 dovedește și brokerul Brian Bunn, la una dintre ședințele de tranzacționare de la Bursa de Mărfuri din Chicago. (Foto: epa)

1

care, consideră ei, va ameliora situația”, mai spune Ofelia Arghirescu, director CRIPMM Hunedoara.
Hunedorenii propunChestionarele centralizate de CRIPMM Hunedoara în urma completării lor de întreprinzătorii hunedoreni relevă faptul că mediatizarea programelor de finanțare nerambursabilă pentru IMM-uri ar fi un pas bun în progresul economic județean.„Vom realiza un site pe Internet care va veni în întâmpinarea acestei dorințe formulate, completează Arghirescu.Vom organiza și cursuri de instruire pentru ca dosarele să fie complete și corecte pentru obținerea finanțărilor nerambursabile”.



• Furt. Un tânăr de 17 ani, din Deva a fost prins în flagrant de polițiști, după ce a pătruns în incinta unei societăți comerciale din localitate, de unde a sustras bunuri în valoara.de. 15 milioane lei. Emil I. a fost reținut^feste cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. (M.T.)
• Fără permis. Polițiștii hunedoreni au prins un tânăr de 17 ani, din Hațeg, în timp ce conducea o motoretă fără a poseda permis de conducere. Alexandru N. este cercetat în stare de libertate pentru conducerea pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere. (M.T.)
• Amenzi. în ultimele 48 de ore polițiștii hunedoreni au aplicat 91 de amenzi la Legea circulației, dintre care 35 la regimul de viteză și au fost suspendate cinci permise de conducere. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de aproximativ 78 milioane de lei. (M.T.)

Rețele de apă 
reabilitate
■ Șase orașe din 
județul Hunedoara vor 
beneficia de reabili
tarea rețelelor de apă.

Deva (M.S.) - Lucrările de reabilitare a rețelelor de apă și a celor de canalizare vor începe la jumătatea acestei luni, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Dorin Păran. De prevederile proiectului vor beneficia orașele Simeria, Hațeg, Călan, Geoagiu, Brad și Orăștie. Valoarea proiectului este de 5 milioane de euro, din care jumătate reprezintă fonduri nerambursabile alocate prin Programul SAMTID al UE. Atragerea de fonduri

europene a devenit o prioritate pentru Consiliul Județean, mâi ales în domeniul serviciilor.
Lupta pentru ISPA“Acum ducem o bătălie «Ia baionetă» cu alte cinci județe din țară pentru câștigarea finei finanțări în Programul ISPA, destinată reabilitării rețelelor de apă și canalizare din, Deva și Hunedoara”, a spus vicepreședintele Consiliului Județean. în acest ultim caz mai este necesară obținerea avizelor de mediu. Un răspuns favorabil în ceea ce privește aprobarea finanțării ISPA va face posibilă începerea lucrărilor în cursul anului viitor.

(Foto: Traian Mantii

|
Printre celedin urmă județe ' în care s-a sem- I nat Protocolul | dintre partidele | coaliției se află | și Hunedoara. 

I Președintele 
F PUR Hunedoara, 
L Petru 1 F Mărginean, ne-a I declarat ieri că I „am lăsat orgoli- f ile la o parte și I am semnat acest [ document. Am r mai cedat noi, au mai cedat și i alții și am făcut 
I un pas înainte.

în timp ce mii de timișoreni privesc cu disperare cum agoniseala lor de-o viață a fost luată de ape, nevasta fostului ministru al Mediului, Aurel Constantin, își numără liniștită sutele de mii de dolari. Bani obținuți în urma lucrărilor de îndiguire realizate în județul Timiș (câștigate fără licitație) de firma la care fosta doamnă de ministru este mare acționar. în felul acesta lucrările de îndiguire au fost realizate de mântuială. Dar ce importanță are acest lucru atâta timp cât nu casa doamnei ministru a fost luată de ape? Ci a unor nenorociți de contribuabili care nu au altceva mai bun de, făcut.decâtsă.se , .plângă. Atât de tare, încât l-au mâniat și pe actualul premier Tăriceanu. Care, pesemne că odată cu postul, a preluat și aroganța necesară. Numai așa se poate explica ușurința cu care i-a admonestat pe timișorenii năpăstuiți. „Ce vreți, să vă ridic un hotel acuma!" a spus supărat premierul.Nu, domnule premier, nu trebuie să le ridicați un hotel. Sunt niște țărani și nu merită efortul. în schimb, noi, contribuabilii, suntem fericiți că am reușit să vă instalăm la serviciu țm bar, în care fotoliile sunt din piele de Cordoba. în care să vă puteți număra liniștiți banii din conturi.

Nu locuiesc în România, dar în țările Uniunii Europene, curățenia străzilor și a spațiilor verzi este o prioritate ppptru autoritățile locale. Oamenii sunt responsabili pentru modul cum arată străzile. Noi trebuie să avem grijă de modul cum arată orașul în care locuim.
ANONIMă

Primăria și serviciile descentralizate care trebuie să asigure curățenia pe străzi. Ar trebui să se reglementeze și situația câinilor care Jap o . . mizerie de nedescris pe spațiile verzi. Proprietarii acestora ar trebui să se ocupe de curățenia spațiilor pe unde i plimbă. 
Augustin,
Deva

/•xamenii! Trec pe Vxlângă coșul de gunoi și aruncă ambalajele la voia întâmplării. Cei care se ocupă de asigurarea curățeniei .f? străzile orașului ar trebui să instituie o amendă pentru cei care aruncă hârtii pe stradă. Așa ar fi mai responsabili!
MăRIOARA GHIURA, 
Deva

yn primul rând cel leare sunt plătiți din banii contribuabflSWfi pentru a asigura'- a curățenia pe străzile" - Devei. Un alt element important' în păstrarea curățeniei!" reprezintă oamenii. Ambalajele și resturile de țigări nu ar trebui aruncate decât în coșurile de gunoi. 
Robert,
Deva

Primarul și o locuitorii a jsțțuî .Ataș. Cei care taft jgjJ. tnațe'spciale 'tret" să muhcească.' nt ,aââijiMtlficâ
gradul de civilizație de Ia noi lasă mult de dorit, locuitorii orașului sunt principalii responsabili. 
Rafila,
Deva

Meserie_____________________ ,_______ Nf.loc*-

Eveniment, la Ghelar, cu 
dublă semnificațieGhelar (V.R.) - Asociația Non Profit Alternative Rurale Ghelar ne invită duminică la un eveniment care aduce în atenția publică potențialul create»: al copiilor din comună dar și un simbol al istortektehmce; căzui în uitare de peste un secol. Este vorba despre o expoziție eu lucrări ale e] viloi ghe- lăreni, care, timp de peste 6 luni, „au deprins câte ceva din tainele culorii,, sub îndrumarea artistului plastic Gabriela Brănes- cu. Spațiul de expunere este Furnalul din Govăjdia, obiectiv istoric ce așteaptă șă intre în circuitul turistic, după renovare ,și conservare. Oficialitățile locale șî județene au fost invitate să participe la «evenimentul din duminica ce încheie săptămâna luminată. Dar organizatorii dedică acțiunea - care presupune dezvelirea unei plăci informative, vizitarea expoziției și aprinderea simbolică a focului în vatra furnalului - și Zilei Europei. Valorificarea moștenirilor, în actualele condiții, poate fi o alternativă pentru dezvoltarea viitoare a zonei.

SIDERAL DISTRIBUTION SRL HUNEDOARA VIORELE director adjunct societate comercială 1

SC VINALCOOL SA DEVA 8 MVA ■ ANDREI ȘAG0HA. 1 direct adjunct societate comercială ' • 1

POEMA SRL ORĂȘTIE UNIRII, FN director societate comercială 1

HMM . ,. a1:-® MW ULPIA, 15 1 dulgher; țetdusiv restaurata^ 2

FERM CONSTRUCT DEVA GRIVIȚEI dulgher (exclusiv restaurator) 5

Cr-fraST’TELPWSRfc DEVA DECEBÂL dulgher (exclusiv restaurator) . '■ 2

ARIAN ALI BARA SRL ȘOIMUȘ CHIȘCĂDAGA, 147 dulgher (exclusiv restaurator) • 2

GERAICO PRODCOM SRL HAȚEG y - electrician oe1ntrepr»rev$ reparații .1

SERVICE RO BOB CĂLAN FURNALISTULUJ, t7A electrician de întreținere și reparații 1

anbatrif $rl mi®’ R. VLAICU, 1 . ' - ■ faianțat 1 ‘ 1

EPOTRUST SRL DEVA M. EMINESCU, 1 femeie de serviciu 3

QgiîEiiiiLo lEhjmr m, v DECEBAL ....2

Deficit de procurori în județ

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte_________________ 09.00-12,00
• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar Costel Cazac, adjunct al șefului Poliției 
Municipiului- Hunedoara_____________________ 14.00 16.00
• Primăria Municipiului Deva:
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

■ Cele șapte parchete 
au activat în primul tri
mestru din 2005 cu 
75% din necesar.

Valentin Șeștai '

Deva - De puțină vreme, parchetele din județul Hunedoara au finalizat analizele activității judiciare, de urmărire penală și de supraveghere a activității organelor de poliție pe primele trei luni ale acestui an.Una dintre concluzii este și aceea că Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara și cele șase parchete locale au activat doar cu 75 la sută din totalul celor 55 de procurori prevăzuți în organigrame. Sunt neocupate câte trei posturi la parchetele Brad, Deva și Hunedoara, câte două la

Parchetul Județean și cel de la Orăștie, și câte un post la cel» da la Petroșani șd Hațeg.
Activitate complexă. în pofida acestui deficit de personal, au fost soluționate 1903.cauze p.enale, din care 121 cauze în activitatea de urmărire penală proprie. Din discuția cu Tiberiu Medeanu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, a reieșit că la evaluarea acestui deficit de personal trebuie să se ia în considerare și faptul că „în ultimii ani a crescut complexitatea activităților, iar efectuarea greșită a oricărui act de procedură are implicații deosebite și nu mai poate fi remediat”. Aceste aspecte se corelează cu apariția a numeroase documente normative, care presupune un volum sporit de muncă. (Foto: Traian Manti)

UUp3 110413 leycf Inspectoratul de Jandarmi Județean are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, structuri de specialiști montani etc.
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■ Reședințele clubului 
nirsemai ocupă de 
eclipă iar antrenoarea

1
S 1POR

1
T

ClPRIAM MARINUț
c tpr la n.marifftf^lnfor mmedia.ro

• Eliminare. Jucătoarea de tenis de. masă Mihaela Șteff a fost eliminată în șaispreze- cimile probei de simplu a CM de la Shanghai. Șteff, vicecampioană europeană la simplu, a pierdut cu scorul de 1-4, în fața jucătoarei olandeze Jiao Li, semifinalistă la. CE. Mihaela Șteff era ultimul sportiv român rămas în competiția de la Shanghai. (C.M.)
• Mutu pe locul trei. Zlatan IbrahiniovicCși Antonio Cassano formează cuplul ide jW1 atacanți pentru Juventus în sezonul viitor, în opinia participanților la un sondaj, în timp ce Ibrahimovici-Mutu este a treia în preferințe; Prima pereche a obținut 34,87% din voturi, în timp ce varianta de atac cu Mutu a primit 17,46% din sufragii. (C.M.)

>*1

' Deva (C.M.) - Programs etapei a 23-a,14 mafc HCF 

Piatră Neamț - Universitatea Timișoara; Oțelul Galați - 
HEM Roman; Astral Poșta Câlnău - Silcotilb Zalău; Tomis 
Constanța - H. Remin Deva; Cetate. Deva - Rapid CER 

BuEwrFjii! Rulmentul Brașov - Qltehim Rm Vâlcea; Univ, 
lotion Cluj - Selrnont Baia Mare.

Decizia președintelui U.Remin, Daniel . Aridronaphe, de a Udș ;un atât de radical schimb de generații la viceoam- pioana națională s- a dovedit ne inspirată,- suporterii „viperelor galbene” . fiind mai mult decât supărați pe hotărârile“ îalvQui ? deygajțuaiGlJ/1 , (Feto: T. Manp) k

a»
Clasament

1. Silcotub Zalău 22 18 1 3 698- 549 ■ 37
2. Oltchim Rm. Vâlcea 22 15 5 2 629- 538 35

3. Rapid CFR București 22 16 3 3 702- 596 35

4. Rulmentul Brașov 22 14 3 5 616- 510 31
5. Trimis Constanța 22 15 1 6 ®21-548‘ 31
6. Asftai Boita Câlnău 22 12 2 8 642- 615. 2.6

7. Otelul Galați 22 8 4 ie 525- 525 20

8. Cetate Deva 22 8 3 11 523- 544 19
9. Selrnont Baia Mare 22 8 3 ii 576- 623 19

10. HCM Roman 22 7 1 14 549- 581 15

11. U. Remin Deva 22 '6 2 14 535- 602 14
12. HCF Piatra Neamț 22 5 3 14 567- 622 13

13. U. Jolidon Cluj 22 5 2 15 540- 596 12

14. Univ. Timișoara 22 0 1 21 495- 770 1

Etapa a 24-a, 21 mat Universitatea Timișoara - Univ. Joli- 
don Cluj; Selrnont Baia Mare - lUMMM Brașov; Oltchim 

vâlcea - Cetgte
13? Remin Daw^W a BafaMnâiN

- Zalău - ©țelul Salaft-MM Rama®- gf •

I

Haos la Remin Deva

Deva â Palmaresul impresionant nu a tinut de cald U- niversității Remin Deva. Noile și tinerele jucătoare nu s- au ridicat la nivelul echipei

care a cucerit Challenge Cup în 2002 și a fost finalistă a a- cestei competiții europene și a Ligii Naționale în 2004, astfel că Remin este acum la un pas de retrogradate și în pragul desființării.
Nu mai există șefContactat, ieri, pentru a ne informa asupri programului de pregătire al echipei în perioada de întrerupere a campionatului, Daniel Androna-

Cetate vrea fuziune, nu țeapă tenții financiare va avea, ce datorii are clubul și care e situația jucătoarelor.Am pregătit actele, dar voi fi foarte atent Ia condițiile fuziunii, pentru că am informații care mă fac să fiu circumspect. Am a- flat că unele jucătoare au trimis memorii la Federația Română de Handbal și ar putea deveni libere de contract, chiar după ce voi prelua eu echipa, situație în care nu mă interesează fuziunea, pentru că eu vreau jucătoarele nu nu- mele de Remin”, a precizat oficialul devean.

Deva (C.M.) - Bine informat asupra situației de la Remin, Marian Muntean, președintele clubului Cetate, a afirmat și ieri ca și în alte rânduri că e interesat de o fuziune, dar că va fi foarte atent, pentru a nu fi păcălit„Aflând despre problemele de la Remin Deva, azi (ieri n.r.) am făcut un nou pas pentru a-i ajuta, con- tactându-1 pe Daniel Andro- nache în vederea unei noi discuții pentru realizarea fuziunii. A acceptat să ne întâlnim și sunt curios să văd dacă va verii și ce pre-

Mihai Stan 
ClFRIAN MARINUț

Deva - Lotul național feminin âe laCentrul Olimpic din Deva, unde a început pregătirile pentru CE de la Debrecen-Unga-. ria, a declarat ieri antrenorul Octavian Bely. Antrenorul Belu a arătat că „liniștea și condițiile de la Deva sunt un element foarte important” pentru pregătirea unei noi e- tape de concurs, mai ales că se dorește ca participarea la CE să fie una „rezonabilă”. Primul concurs la care vor participa gimnaste din lotul României după stagiul de la Deva va fi etapa de Cupă Mondială, de la Paris - Bercy, în perioada 21-23 mâi.
Probleme medicaleTrei dintre gimnaste, respectiv Monica Roșu, Alexandra Eremia și Andreea Muntean, nu au avizul medicilor pentru antrenamente și nu vor lua parte la concursul din Ungaria. „Am traversat o perioadă cu foarte multe proble-A me. încă sunt gimnaste care nu au aviz de lucru și nu vor participa la GE, pentru că perioada de pauză impusă de

■ ■ ■'

45% Reducere
PrețZz&r pentru abonament lună^'’'~! v

2.269 lei (of2iiiTnoi)
—■“

Preț/ziar pentru abonament anual

J.920 lei (0,19 lei noi)

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

JURNAL 
«■■TV

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni

’ «>

•che, cel care deține(a) funcția de președinte al clubului, ne- a* spus că nu mai răspunde de echipă: „M-airi ocupat de echipă pe perioada în care am fost în cadrul companiei Min- vest. Acrim nu mai am nici o legătură. Același lucru o să vi-1 spună și domnul Crișan (n.r. Gbeorghe Crișan, celălalt președinte al clubului)”, declara Andronache. întrebat dacă echipa se va prezenta sau nu (cum se zvonește) la meciul de Ia Constanța și la celelalte trei pe care Ie mai are de disputat în campionat, Andronache a continuat pe a- ceeași linie. „Nu știu,. Sper însă să nu se întâmple așa ceva și echipa să se salveze de la retrogradare”, preciza Andronache. Declarațiile organizatorului de competiții al U. Remin, Cosmin Danciu, s- au situat pe aceeași lungime de undă.
Să renunțe oficial„Nu avem antrenor, pentru că Mariana Tudora a demisionat și nu știu când vor veni jucătoarele la pregătire. Domnul Andronache ne-a spus că nu se mai ocupă de echipă, dar nu ne-a precizat cine va prelua frâiele clubului”, a °pus Danciu.

Mihaela Ivan, căpitanul 
echipei U. Remin DevaNelu Ardelean, președintele Asociației Județene de Handbal Hunedoara, a comentat în termeni duri situația în care a ajuns U. Remin. „Dacă membrii actualei conduceri a U. Remin nu mai au putere financiară să susțină echipa, atunci să renunțe oficial la funcții, nu să umble cu abureli. Dacă ei pleacă, se vor găsi oameni disponibili să ajute echipa, pentru a se prezenta la jocuri în cele patru etape care au rămas, cu scopul, de a menține lotul de jucătoare pentru o fuziune cu Cetate. Oricum, AJH susține idea existenței la Deva a unei singure echipe, dar competitive; care să joace în cupele europene și să câștige un nou trofeu continental, nu două formații care să se bată pentru evitarea retrogradării”, a afirmat Nelu Ardelean.

■■■<£
I/.

medici depășește data concursului. Sperăm ca sportivele gapte din punct de vedere me- cfical să participe la europene, să se prezinte bine și să obțină rezultate conforme cu pregătirea pe care au putut să o facă pentru acest concurs”, a spus antrenorul coordonator ăl lotului național de gim-
Puterea exempluluiOctavian Belu și-a manifestat speranța că Monica Roșu, Alexandra Eremia și Andreea Muntean vor depăși momentul în care se >află acum și că

re și să revină la o formă sportivă într-un timp cât mai scurt, după terminarea tratamentului, în așa fel încât să poată, participa la Campionatul Mondial din noiembrie”, a afirmat Octavian Belu.Antrenorul Octavian Belu a adăugat că atmosferă din lot este una pozitivă, amintind,

vor putea reveni la o pregătire *ală, în perspectiva unor concursuri importante, cum ar fi Campionatul Mondial Individual, programat să aibă 10c în această toamnă, în Australia. „Parcurgem etapele cunoscute, tradiționale, în a- propierea unui concurs de anvergură. Sperăm ca exemplele din urmă)sîn special cel td“SfP fiictJrifext, faptul că unele viei Stroiescu, care a revenit după un an și a câștigat aurul la Europene și la Olimpiadă, să fie mobilizator și pentru cele trei sportive accidentate, care, în această etapă, trebuie să facă programe de recupera-

gimnaste au început deja concursurile. El a menționat evoluția Cătălinei Ponor la Cupa Mondială de la Gent, la bârnă și la sol, aparatele la care, „în mod sigur”, va participa și la CE.

LocalitateaTelefon (optional)

Antrenorul Octavian Belu și gimnastele lotului olimpic își continuă pregătirea la Deva

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!

Abonează-te acum!

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

NumelePrenumele
1

o-

Abonamente

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

1 lună
3 luni
6 luni
19. luni

59.000 lei ( 5,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) pret/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)
599 OOO lpi (59 9 lei noii nref/ziar ah 1 920 lei (0.19 lei noi)

mmedia.ro


• Arestare. Fostul președinte al clubului portughez de fotbal Sporting Lisabona, Jorge Goncalves, a fost arestat în Angola, fiind acuzat de fraudă, a anunțat, miercuri, cotidianul Correio da Manha, citat de AFP.(MF) • Fără majorete. Parlamentul statului american Texas a decis să interzică prin lege numerele majoretelor la evenimentele sportive din școli și licee, deoarece sunt „mult prea sugestive", transmite AFP.(MF) • Vrea afară. Mijlocașul echipei de fotbal Bayern Munchen, Michael Ballack, a declarat, într-un interviu acordat publicației „tz", că dorește să joace în străinătate, iar, pe termen lung, vrea ca, într-o zi, să evolueze la Hertha Berlin.(MF)

k de finală dm
K NBAsunttn 
K plină desfigurare. Detroit, ’ campioana ,, : en-titre, s-a L calificat fără | probleme mai • departe, dar £ Tim Duncan ? (d) de ia San Antonio i- Spurs și-a I' depus candi- . I datura la ca- | tegoria cei I mai bpn ju.că- I tor din play-

CB MW BUTE PLĂTITl FOTBALIȘTI |

b7 ■' petîțieLCD.N.)

■■v ■
(Foto: ERA)

Mume (țară/echipă) milioane de euro

1. David Beckham (Anqlia/Reaf Madrid)________________J2S

2. Ronaldo (Brazilia/Real Madrid) 19,6

3. Zinedine Zidane (Franța/Real Madrid) 13

4. Christian Vieri (Italia/lnter Milano) 12

5. Alessandro del Piero (Italia/Juventus) 9.5

6. Frank Lampard (AngliaZChelseaJ o

7. Raul Gonzalez (Spania/Reai Madrid) 9.3

8. Thierry Henry (Franța/Arsenal) 9,2

9. John Terry (Atigiia/Etelsea) 8,6

10. Luis Figo (Portugalia/Real Madrid) 1.5

11. Ruud van Nistelrooy (Olanda/Manchester) 8,46

12. Ronaldinho (Brazilia/Barcelona) 8,2

13. Olivier Khan (Germania/Bayern Munchen) 8,095

14. Roy Keane (Irlanda/Manchester United)

15. Patrick Vieira (Franța/Arsenal) 7.8

16. Michael Owen (Anglia/Real Madrid) 7,5

17. Francesco Totti (Italia/AS Roma) 7,4

18. Sol Campbell (Anglia/Arsenal) 7,3
19. Michael Ballack (GermaniaZBayern Munden) 6,83

20. Rio Ferdinand (Anglia/Manchester United) 6.42

11.450 de bilete la finalăBucurești (MF) • Federația Română de Fotbal va pune în Vânzare 11.450 de bilete la finala Cupei României, ediția 2004-2005, programată pe 11 mai, de la ora 20:15, pe stadionul Cotroceni, în care se vor întâlni echipele Dinamo și Farul. Din totalul de bilete, 4.920 au fost solicitate de clubul Farul, care le va distribui în Constanța. Tiche- tele acontate de gruparea constănțeană sunt la tribuna 0 (120), tribuna I (800), tribuna a Ii-a L300 și peluza a Il-a (2.700). în condițiile în care clubul Dinamo nu a solicitat nici un bilet, restul de 6.530 de tichete de intrare rămase vor fi puse în vânzare începând cu data de 9 mai, de la ora 10, la casele de bilete ale stadioanelor Dinamo și Cotroceni. La case vor fi 130 de bilete la tribuna 0 (prețul unui bilet: un milion de lei), 800 la tribuna I (300.000 de lei), 4.700 la tribuna a Il-a (100.000 de lei) și 900 Ia peluza I (100.000 de lei).

Italianul Potitîo Starace a produs marea surpriză a turneului de la Roma. Beneficiar al unui wildcard, Staraee a învins unul dintre favoriții competiției, Carlos Moya, în două seturi.(D.N.) (Foto- era)

A luat drumul spre capitală
■ Cum provincia nu 
știe să aibă grijă de 
campioni, aceștia aleg, 
de nevoie, Bucureștiul.Cluj-Napoca (MF) - Campioana europeană en-titre Ioana Dinea Aluaș va avea dublă legitimare, ea semnând un contract cu CS Dinamo București, după ce autoritățile din Cluj nu și-au respectat promisiunea de a-i plăti 100 de milioane de lei pentru calificarea la JO de la Atena.„Suntem supărați, normal că suntem supărați! Am tot așteptat să fim băgați -și noi
Beckham, cel mai
■ Starul Real și-a păs
trat poziția ocupată din 
sezonul trecut, fiind ur
mat de Ronaldo și Zidane.Madrid (MF) - Jucătorul echipei Real Madrid, David 
Beckham, este cel mâi bine plătit fotbalist din lume în • 2005,“ veniturile sale anuale fiind cifrate la 25 de milioane de euro, potrivit unui clasament realizat de. publicația France Football, citat de cotidianul Marca. Beckham este urmat în acest clasament de coechipierii săi de la Real Madrid, Ronaldo (19,6 milioane de euro) și Zinedine Zidane (13 milioane de euro). în întocmirea clasamentului, publicația franceză a luat în calcul salariile jucătorilor, primele, precum și stimele câștigate din publicitate. Cei trei
B Chelsea nu a jucat 
nimic pe Anfield Road, 
dar a găsit imediat vino- 

? vațul: asistenul slovac.
t , Liverpool (MF) - Antreno- i nil echipei Chelsea, Jose Mourinho, a declarat că asistentul slovac Roman Slysko, cel care a validat golul reușit de Luis Garcia în manșa a doua a semifinalei cu FC Liverpool din Liga Campionilor, este autorul golului, informează cotidianul The Mirror. „Pot spu- , ne că a înscris asistentul”, a declarat Jose Mourinho, care a recunoscut că puterea suporterilor de pe Anfield Road a fost magnifică. „Acest lucru nu i-a afectat pe jucătorii mei, dar poate i-a afectat pe alții, precum și rezultatul. Aduceți tușierul și întrebați-1 de ce a validat golul. Mingea trebuie să fie în poartă cu toată circumferința, iar el trebuie să

în seamă, dar văd că degeaba. S-au primit bani de la Consiliul Local cam peste tot. Doar secția de judo a fost «sărită». Ca să nu mai spun că premii pentru calificarea la Jocurile Olimpice s-au dat doar pentru unii. Așa că am decis să acceptăm oferta celor de la Dinamo”, a declarat Florin Ber- cean, antrenorul Ioanei, dar și al lotului olimpic de judo, cantonat la Cluj de mai mulți ani.
Nici o recompensăîn conformitate cu prevederile legale, pentru calificarea la JO din 2004, Ioana Dinea Aluaș are dreptul la o recom

au ocupat primele poziții și în clasamentul realizat în 2004.
Bani din publicitateCei trei „galactici” au același salariu (6,4 milioane de euro) și au prime egale (200.000 de euro), însă Beckham câștigă mai millt din publicitate sau din vânzarea de cărți. Fotbalistul englez a câștigat astfel

David Beckham nu are probleme cu banii.

(Foto: EP.Faza golului marcat de Liverpool în minutul 4

știe sa piardă fie sigur sută la su,tă că așa este. Jucătorii mei mi-au zis că n-a fost gol, alții spun că nimeni nu poate confirma.' Doar o singură persoană a decis viitorul unei echipe care n-a jucat niciodată o finală de Liga Campionilor”, a comentat Mourinho.
Alte sancțiuni?Cotidianul The Guardian a notat că Mourinho riscă alte' sancțiuni din partea UEFA, după ce acesta a sugerat că asistentul slovac care a validat golul formației Liverpool 
a fost influențat de atmosfera feroce de pe Anfield Road. „Reluările TV nu au fost concludente, nu au putut releva dacă Gallas a respins mingea din poartă sau dincolo de linia porții. Asistentul Roman Slysko a validat golul, spre furia jucătorilor lui Mourinho”, a comentat sursa citată.

pensă financiară în valoare de 100 de milioane de lei, iar antrenorul ei la una de 60 de milioane de lei. ?„N-am văzut nici acești bani, dar nici cei cuveniți Ioanei pentru câștigarea titlului european în 2004. Probabil că e plin Clujul de campioane europene și atunci e normal să nu merităm nimic!”, a continuat, ironic, Bercean.Tehnicianul lotului olimpic de judo s-a declarat mulțumit de asocierea cu Dinamo. „Nu e vorba doar de locurile de muncă, ci și de folosirea bazelor de pregătire de la Dinamo, de plata indemnizațiilor,

18,4 milioane de euro, față de cele 13 milioane ale lui Ronaldo sau 6,4 milioane obținute de Zidane. Jucătorul brazilian al echipei FC Barcelona, Ronaldinho, ocupă locul 12 în clasamentul din acest an, cu un venit anual de 8,2 milioane de euro, din care 4,2 milioane reprezintă salariul, 400.000 prime și 3,6 milioane din publicitate. 

premiilor, deplasărilor și a altor cheltuieli. Obiectivele rămân aceleași și pentru Dinamo, ca pentru U CSM Cluj, cel mai important fiind calificarea la Jocurile Olimpice 
din 2008, de Ia Beijing, a pre cizat Bercean. .*•Sportiva Ioana Dinea Aluaș va continua să se pregătească la Cluj, alături de celelalte componente ale lotului ofim pic. Peste două săptămâni sportiva va pleca, alături de sportivele Alina D-opitru (4f kg) și Alina Croitartt (7*? “g) în Olanda, pentru ă ucipg la Campionatul lStttbpean prdg®amat între âO i^ Sz niai

anunțat, în cursul acestei săptămâni, că monopostu- rile sale vor fi echipate cu motoare Cosworfh Racing și în sezonul 2006, informează Datasport. „Am rămas impresionați de motorul TJ2005, cu care am echipat monopostul PS05. Nu există destule cuvinte, j^ntru a exprima puterea și siguranța noului motor șt suntem mai mult decât mulțumiți că am semnat un nou contract cu Cos- worth”, a declarat directorul echipei Minardi, Paul Stoddart. Noul contract prevede și o opțiune de prelungire pentru sezonul 2007. Minardi nu a obținut nici un punct în actualul sezon al Formulei 1.

i



Vanei ap, 1 camera (01) Vând garsoniere (19) Decese (75) H Comemorări (76)

• decomandate, repartitoare, gaz contorizat, 
gresie, faianță, etaj 6, lângă farmacie, bdul. 
Decebal, preț 1300 mid. lei. Tel. 217413.Vând ap. 2 camere (03)

• carrier Dada, parter, parchet laminat, gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
lavabil, ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. 
Tel. 0745/356077.
• confort sporit în Orăstie. str. A. lancu, bl. 9. 
Inforr * *el. 0745/<S8®7.

• decomandate, bdul. Bălcescu, etaj interme
diar, centrală termică, balcon închis, 52 mp, preț 
890 milioane lei, negociabil. Tel. 0727/794707.

•.Deva, zonă centrală, etaj 2, parchet, balcon 
mare închis, baie cu geam, 54 mp, contorizări, 
bloc de cărămidă, preț 930 milioane lei. Tel. 
0726/710903.
• gresie, faianță, contorizări, apă, repartitoare, 
zugrăvit recent, ocupabil imediat, Deva, Al. 
Romanilor, bl. 9, sc. 4, ap. 22, preț 490 milioane 
lei. Tel. 0726/743877.
• L Corvin, 52 mp, modificări, gresie, parchet, 

/ termopan, forme rigips, boxă, uitraamenajat,
preț 1,250 mid. lei, negociabil. Tet. 0722/845627.

• temidecomandate, Dada, etaj 3, amenajat, 
contorizări, apă, gaz 2 focuri, preț 600 milioane 
lei. Tel. 0740/015454.
• zona Moria, decomandate, 52 mp, balcon 
mare închis, parchet, centrală termică în 
garanție, preț 890 milioane lei, negociabil. Tel. 
222712
• zona iltinuni, bine întreținut sau schimb cu 
casă locuibilă în jurul Devei, 10 ■ 12 km. Tel. 
0727/756116.

Vând terenuri (21)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate vedere în 2 părți, 2 balcoane, 98 
mp, etaj 1> zonă centrală, preț 40000 euro. Tel. 
228615.
• Dejdu, AL Păcii, etaj 2, decomandate, 
îmbunătățiri, modificări, contorizări, preț 46.000 
euro. Tel. 213244,0741/154394.

• transformată! 2 camere, contorizări, preț 700 
milioane lei, ocupabil imediat. Tel. 0740/210780.

• transformat In 2 camere, etaj 2, zona Dacia, 
ocupabil Imediat, preț negociabil. Tel. 
0740/210780.
• vând sau schimb cu apartament 2 camere, 
decomandate, etaj 1, zonă centrală, preț 40.000 
euro. Tel. 228615.

• 1000 mp teren Deva, bun construcție cabană, 
casă, facilități curent, gaz. Tel. 0726/158688.

• intravlan, iii Deva, zonă rezidențială, preț 25 
euro/mp, negodabiL Tel. 0740/516463.

• tațravUan la ieșire din Deva ■ Simeria, 6500 mp 
(și parcelat), cu toate facilitățile, preț 15 euro 
mp. Tel. 0743/011772.
• HravRan ps DN ,7, la ieșire din Deva - 
Sântuhalm, 2600 mp, fs 15 m, preț 10 euro mp, 
negociabil. Tel. 231245.
• intravilan pomi fructiferi, lângă Primăria 
Berthelot, 87 ari, se poate parcela. 5 km de 
Hațeg. Tel. 770687.
• Intravlan, 5700 mp, str. Prelungirea Vulcan (la 
vișini) acces pe 3 tari, preț 12 euro/mp. Tel. 
0741/138535,0722/338169.
• intravlan, acces la toate facilitățile, pentru 
cabană sau casă, s 510 mp, fs 12 m, preț 6 
euro/mp, negociabil, Leșnic, nr. 122, țel. 
0744/568995.
• totravflan, pentru construcție casă, in Șoimuș, 
pe șoseaua spre Boholt. 1200 mp, fs 12 m, 
facilități gaz, curent la poartă, 8 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 0746/029058,220269, după ora 16.
• loc de casă și grădină cu cireși, meri, peri, în 
Brănișca, zonă centrală, preț 110 milioane lei, 
negociabil, ocupabil imediat Tel. 0724/011398.
• vând 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 24.700 mp teren pentru agricultură și 
6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură, ambele localitatea Totești ■ Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560.Cumpăr terenuri (22)

Vând case, vile (13) • teren agricol extravilan, minimum 5 ha, până 
la 20 km de Deva, preț atracti v. Tel. 0721/521365.

Membrii Organizației PNL Călan sunt alături de domnul 
președinte Iovănesc Adrian Filip în marea durere prici
nuită de trecerea în neființă a tatălui său

IOVĂNESC FILIP
din Covragi. Sincere condoleanțe.

Colectivul de la Brutăria „Colina” Deva este alături de 
domnul avocat Iovănesc Doru în greaua durere pricinuită 
de trecerea în neființă a tatălui

IOVĂNESC FILIP
din Covragi. Sincere condoleanțe.

Cu nespusă durere ne luăm rămas bun de la buna noastră 
mamă, soacră și bunică

MICLĂUȘ AURELIA 
înmormântarea are loc azi, la ora 13, la Cimitirul Ortodox 
din Deva, str. M. Emineseu, de la Casa mortuară. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familia

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, zona pieței, etaj 1, centrală 
termică, mobilat, dotat, garaj, preț 300 
euro/lună. Tel. 0745/367893,227479.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat și utilat, renovat, contorizări, 
centrul vechi, preț 150 euro/lună, negociabil. Tel. 
0721/267912.
• ofer spre închiriere garsonieră confort 1,2 
camere, Dacia, mobilată, utilată complet, liberă 
din 10.05, preț 100 euro/lună. Tel. 0727/756116

Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, noi cu jantă șl 
cameră cu dimensiunile 975/18, o cutie de viteze 
de 4 trepte, și un electromotor, ambele de Dacia. 
Tel. 22143L seara.Mobilier și interioare (47)

• casă, to Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus intermediari.

• casă, iNiaunbal, pretabilă ți pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva, tel. 0726/972966.
• In Deva, sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, central. Tel. 0254/215795.

Imobile chirii (29) Auto românești (36)

Vând case de vacanta (15)
• csestnicțfo 2M2, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

• caut panini închiriat apartament sau 
garsonieră mobilată, ofer maximum 50 euro. Tel. 
0720/743834.
• caut pentru închiriat spațiu comercial pe bdul. 
Decebal, 22 Decembrie, 1 Decembrie. Tel. 
0722/258401.
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată în Dara, preț 80 euro/lună Tel. 215212
• ofer pentru închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată, în Deva, preț 700.000 lei/zi. Tei. 
0722/564004.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, central Deva, centrală termică, 
mobilat, frigider, aragaz, bine întreținut, preț 250 
euro/lună negociabil. Tel. 0727/756116.

• vând Dada 1310 break, 5 trepte, stare bună 
VT 2007, af 1988, preț negociabil. Tel. 
0744/700285,219780.
• vând Daria 1300, acte la zi, taxe achitate, stare 
perfectă de funcționare, preț 16 milioane lei. Tel. 
0726/705460.

• vând Dacia 1410, af 1995, bord CN. trapă 
geamuri ionizate, preț 60 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0722/777303,214953.
• vând Dada papuc izotermă albă injecție, an 
2001, VT 10.2005, rovignetă preț 3000 euro. Tel. 
0722/581860,0722/630772.

• vând 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 în
călțăminte, cuier, dulap cu o ușă masă su
fragerie 12 persoane, măsuță tv, birou, mochete, 
mașină automatic (Franța), combină frigorifică 
Electrolux, (Suedia). Telefoane 218084, 
0743/211074.
• vând geamuri în stare foarte bună Tel. 
0726/158688.
• vând agent mobilă dormitor compusă din pat 
dublu, 2 saltele Relaxa, 2 noptiere, măsuță tv, 
stare foarte bună preț 6 milioane lei, negociabil. 
Tel. 213483,0720/432448.Auto străine (37)

Electrocasnice (56)

Familia îndurerată reamintește 
celor care l-au cunoscut trecerea 
unui an de la plecarea dintre noi 
a celui care a fost omul de aleasă 
omenie

ing. EMIL SĂLĂJEAN
Comemorarea tristului eveni
ment va avea loc sâmbătă 7 mai, 
ora 11, la mormânt. Dumnezeu 
să-l odihnească.

• cumpâr încărcător AD 0920 VD 8 P, model UV 
610 i, 12 V pentru acumulatori 1,3 Ah. Tel. 211855.
• vând aragaz 3 ochiuri și cuptor, de Satu Mare, 
stare bună preț 13 milioane lei, negociabil. Tel. 
260126,0745/343093.
• vând congelator 5 sertare, preț3 milioane lei, 
aragaz 3 ochiuri preț negociabil. Tel. 227452..
• vând frigider Arctic mare 23 milioane lei, 
congelator Arctic 23 milioane lei, ambele în 
stare foarte bună Tel. 221431 seara.

• vând mașină de spălat mică din plastic, stare 
foarte buna, preț 700.000 lei. Tel. 221431 seara.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Rad Mareoara. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sînziana Dorina. Se declară nul.

• pierdut carnet de sănătate pe numele Pișta 
Marcel Cosmin. îl declar nul.Prestări servicii (72)
• asigur sonorizări de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă trans
port asigurat, promptitudine și seriozitate. Tel. 
218420,0745/027620,0744/603700.

Plante și animale, agroalimentare (57)
• vând stupi, preț convenabil. Relații la tel. 
0740/477070,776667.

• Cabinet medkal psihiatrie dr. Megieșan 
Mihai, medic primar, acordă consultații de 
specialitate, tulburări de dinamică sexuală 
consiliere psihiatrică în localul Crucea 
Roșie. Program marți, miercuri, joi, orele 11 
- 13 sau la domiciliu. Relații la tel. 
0742/744353.

• vând familii de albine, preț convenabil. Tel. 
242977.
• vând fandB de albine, str. Petru Maior, nr. 3, 
Orăștie, tel. 243932.
• vând vacă fătată bună de lapte, vârsta 6 ani, 
preț 25 milioane lei. Tel. 260416.

• case, vie, spații comerciale, producție, hale,
amenajări Interioare, renovări, instalații elec
trice și sanitare, parchet, gresie, faianță rigips. 
Tel. 0741/196562. x
• coordonator Avon caut colaboratori serioși cu 
putere de muncă câștig nelimitat, premii. Tel, 
222902,0722/375315.
• doamnă serioasă fac menaj la familii serioase, 
zilnic sau ocazional, în Deva Tel. 0744/246654.Instrumente muzicale (60)

• vtod pian cu coadă Tel. 0254/215795
• vând vocoder vocalist Digitech (cor pe 5 voci) 
ideal pentru soliști vocali și studiouri de înregis
trare, sequencer Korg (memorie muzicală), 
pianinălipatti, Deva, Tel. 0722/629058

• Sna deschis Baud Notarial Public Stoica 
Diana Elena, ai sedbil to Deva, bdul Mu 
Mante bl 2, sc. 1, et L ap. 9, județul Htnie- 
doara (vizavi da Comite
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Ți-ar dorit dtntotdeauna s.i devn vedetă
Vrei ca toata lumea sa voibeasca despre tine ??

Vroi ca marile reviste sa s< rte despre cariei a ta ?

UPS' Cariera ta
DA. CAHIt HA IA MUZICALA, pentru ca 

Nation.il I M te face Vt.OETA
Daca vrei to.»(<• acestea, vmo sa faci parte 

din cea mai ambițioasă trupa dance

Ai cel puțin 1C ani. arați bine ști fii o voce plăcută, 
nu ezita,trimite CV-ul cu fotocjiafie ia adresa 

do o-mail dovai'cSnationalfm ro 
sau adu-l personal la sediul National Fm Deva

termenul limita: 18 mai 2005

• vând FM Mondeo TDDI, af 2001, 11 GCP, 
berlină climă full-electric, cotieră 8 x airbag,

fizlcălh 
0727/761713.

Audio-video, antene și instalații satelit (49) Altele (61) • execut la cele mai avantajoase prețuri 
construcții civile și industriale, instalații 
sanitare, nidroizolații. Tel. 0726/076256.
• organizăm mese festive, nunți, botezuri, la 
oreturi avantajoase. Tel. 0724/428559.

Microbuze. Dube (38)
• Astral TeUcom tofonneazâ sbonițl săi 
rin Deva, Crisder, Dobra și Tomești că 
bxxpând cu km «mie va mmMcaorita 
la produs le bază al serviduhd său

• Societate autorizată vinde și în 12 rate 
lunare tahografe fabricate în Scoția la 
prețul de numai L70ODOO lei pe lună; prețul 
Include montaj, verificare și paiibrare. 
Pentru plata pe loc 15.990.000 lei. Tel. 
0744/561964,0269/228707.

Oferte locuri de muncă (74)
> am. . zidari, zugrăvi, dulgheri, cu expe

riență Tel. 0741/196562.

• vând «derate VW LT 28 ■ nd01 ling, malt, 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.Camioane, remorci (39)
• vând aiiteutiltaiâ Ford Transit, model 1980, 
stare funcționare, motor Diesel Ford Escort 1800. 
Tel. 0741/118636.

• vând remorcă Transilvania 300-AE pentru 
Dacia. Tel. 0254/648052
• vând remorcă 2 axe, tip furgon, model 
deosebit, 2000 kg, stare foarte bună preț 15 
milioane lei, negociabil, variante. Tel. 
0722/161661.Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
• vând mașină erbicidat, greblă acționată de 
tractor 45 CP, semănătoare 14 -17 rânduri, cosi
toare centrifugă toate fabricație germană Tel. 
0723/378752.Moto-velo (41)

• societate csniercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 65 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.

• vând rariocasetofon stereo Trident, 4 difu
zoare, radio Vef nou, /lungimi de undă geantă 
Diplomat cu cifru, saitea magnetică 8 benzi, 
veioză Tel. 716359.Calculatoare si accesorii (51)
• vând Patten 133 MHz, monitor digital 14", 
preț 1,2 milioane lei și AMD la 1800 MHz, preț 7 
milioane lei (75 milioane inclusiv monitor). Tel. 
0722/161644,225640.îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)

• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, 170 euro, 
negodabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând țuică de prună 30 de grade, 40.000 
lei/litru și țuică întoarsă de măr, 60.000 lei/litru. 
Tel. 0742/418317.

• societate comercială angajează econo
mist Se cete experiență mirâmun 2 ani 
gestiune, stocuri, mfoace fixe, costuri, cu
noștințe operare Căei, Word, Excel raaEzara 
situați flnanciare, informare și sohiți opti
mizare. Se oferă salarizare atractivă plus 
alte avantaje. Tel 0744/603581.Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări'sănătate pe numele 
Draia Cosmin Florian luliu. Se declară nul.

• pierdui camei asigurări sănătate pe numele 
Meizer Robert Se declară nul.

• sodetate comercială distribuție produse 
alimentare angajează operator calculator 
pentru facturare în program GIEL Relații la 
tel; 0254/217896.

• vând biddott pentru copil 3 ■ 5 ani. stare 
foarte bună preț 700.000 lei. Tel. 221431 seara.

• vând hatoâ de piele neagră lungă mărimea 
52,400.000 lei, bocanci de schi maro, mărimea 
42.300.000 lei. Tel. 213053.

TRIBUNALUL HUNEDOARA
Dosar nr, 6237/2004 

h cocfonnrtate cu ptwadaHe at 98 din Legea nr. 64/1995 
lepihlicată

ANUNȚĂ propunerea debitorului SC MICLEA 

INSTAL CONS SRL prin administratorul judiciar 

de redresare a activității pe baza unui plan. 

Vota ri adn m scrisoare,c legate irea
se rui public, va fi

ire# 5 laTnbui cu cel puțin 5 ale 
tnairtt ralului,-31 mai

2006. ora 12, la JfâutâulHtmtoafB, 
Corftnwea pianțriui -in mamum 15zile de la data 

eoprimăii wW asupra nulul
P&ție interesate rorputea consulta ik 

debitatului dn Deva, str. A, lancu, bL HI, sc. A, ap. 2. 
(22609)

... intra In rotea Mtetflmctesuttt -
... in fiecare seara de la ora 21.M voteaza 

piesa ta preferata Ia adresa de mai sus iar 

apoi ascult-o in DEVA pe BS.3 FM L.

HIT MUSIC STATION 
DEVA - 89,3 FMparte a unei corporații internaționale mass-media 

care deține poziția de lider in publiearea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în
Deva, Hunedoara, Orăștțe, Brad, Simeria

distribuitori de presă
Cerințe:

e Abilități de comunicare;
e Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

e experiență în relații cu publicul;
e persoană dinamică;• experiență în vânzări.

Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;
e mediu de lucru atractiv și competitiv.

Daca oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

Primăria Comunei Lăpugiu de Jos 
i ANUNȚĂ —------ ------—

Organizarea unei licitații publice prin prezentarea de oferte pentru 
vânzările unui grajd de 100 de capete bovine, 2 fânare și un siloz cu două 

celule, preluate de la fostul C.A.P. Lăsău.
Ședința de licitație (deschiderea plicurilor și evaluarea ofertelor) va 

avea loc în ziua de 12 mai 2005, ora 10.00, la sediul Primăriei din Lăpugiu 

de Jos, nr. 60. Caietul de sarcini și informațiile suplimentare se găsesc la 
sediul Primăriei, telefon 28 1 76 7. ' (22569)

electrica SUCURSALA DEVA
INFORMEAZĂ:

în data de 5 mai 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea 
izolației pe linia de medie tensiune 20 IcV Ilia și derivațiile aferente 

acesteia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării energiei 

electrice în rețelele S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în localitățile: 
BACIA, SÂRBI, VALEA LUNGĂ, CERTEJU DE JOS, COAJA, VALEA 

POIENII, VISCA, CU1EȘ, GOTHATCA, UUEȘ, GURASADA, BOIU DE JOS, 
BOIU DE SUS, CÂRMĂZĂNEȘTl, DĂNULEȘT1.

Electrica S.A. asigură toți dienții săi că echipele care efectuează 
lucrarea depun întreg efortul pențni a limita durata de întrerupere în 
alimentarea ar energie electrică. în funcție de fazele lucrării, întreru

perile sunt cuprinse în intervalul orar 8.30 - 18.00.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

• Mașină rotativă pentru tipărit ziare
(2 culori) - rotagazetă
• Turn de împachetare
• Mașină de tipar plană (tip Aurelia)
• Ghilotină

Informații la redacția Cuvântul liber, Str. 22 
Decembrie, nr. 37A, parter sau la telefoanele: 
0254/211.275, 0722/402.044.

Persoană de contact Cornel Poenar.

cuvâhbil
RECLAME

Nation.il
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro


Vând garsoniere (19)

• zona McDonakfs, gresie, faianță, parchet, 
amenajați Preț 650 mii, lei. Tel. 219470. (Multi
prima)
• zona Mârăstl bucătărie, baie, balcon, gresie, 
faianță. Preț 900 mii. lei. Tel. 219470. (Multiprima)
• deconuîndată nplet mobilați utilată, 
contorizări, TV color, mașină de spălat 
automată frigider, aragaz, et 1, Dorobanți. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• u Zonă ultracentrali amenajați 
contorizări, modificări interioare modeme, etaj 
intermediar. Preț 780 mii. lei, negociabil. Tel 
0745/253662,211587. (Evrika)
o «ta| 1, dec., Eminescu, st 30 mp, amenajată 
modem. 485 mii., neg. Tel. 211587 (Evrika)
• zona Dada, complet mobilată și utilati 
îmbunătățiri, et. 2, ocupabilă imediat. Preț 480 
mii. lei, negociabil. Tel 0745/253662. (Evrika)

• contort 1, gresie, faianță balcon închis, 
centrală termici zona luliu Maniu, et interme
diar. Preț 760 mii. lei, negociabil. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• decimând modificați gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis, contorizări, bd. 
Decebal. Preț 700 mii. lei, negociabil. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• confort l decomandată contorizări, balcon 
închis, ocupabilă imediat zona Ulpia. Tel. 
0741/154401.227542, seara. (Garant Consulting)
• contat 1 decomandată amenajată stil occi
dental, centrală termică zona Dorobanți. Preț 
900 rnil. lei. Tel. 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• contat L decomandată contorizări, parchet 
ocupabilă imediat zona Ulpia. Preț 24000 euro. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• zona Dada, dec„ bucătărie mare, modificată 
qresfe. faianță, osirchet contorizări. oret430 mii. 
lei, negociabil, tel. 0723/251498. 0W3022O0. 
(Fiesta Nora)
• zona Iu, et. 1, modificată 40 mp, 
contorizări apă gaz 2 locuri, repartitoare, gresie, 
faianță tavan fals, spoturi, parchet mochetă 
bine întreținută tel, 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Sda Sporturilor, cu balcon, et interme
diar, parchet gresie, faianță contorizări, preț 
530 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Da anți, et 1, S.T=42 mp, modificată 
boxă spațiu la mansardă centrală termică 
termopan, recent renovată tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona ZMdkmcu, dea, etaj 1, ocupabilă 
imediat preț 650 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona U, Eminescu, dea, amenajată et 1. 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dadă bloc cărămidă et 1, de/., 
contorizări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Miriști, dea mobilată balcon închis, et
1, preț 700 mii. lei. Tel. 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000)
• zona Miriști vedere la stradă liberă preț 550 
mii. lei, negociabil. Tel. 235208, 072-1/620358 
(Rocan 3000) '

• zona Dadă dea, mobilată et intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mil. lei. Tel. 
0254/234401,0727706518 (Rubin's Home)
• MM tata etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet mochetă ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin’s Home)
• zona Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet, 
dea Preț 15000 euro. Tel 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• zona Eminescu, dea, st 35 mp, balcon, 
cămara, et intermediar, contorizări, recent 
amenajată Preț 520 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727706515 (Rubin's Home)
• irgent, dec, amenajată frumos, contorizată 
tavan fals, gresie, faianță parter, dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu Preț 685 mit neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Eminescu, dea etaj intermediar, 
bucătărie mare, balcon, modificată gresie, 
faianță parchet contorizări, preț 490 mii. lei, 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• Deva, zona Dacia, parter, amenajată totul 
nou. Preț 520 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• zona Dadă parchet gresie, faianță apometre, 
gaz contorizat repartitoare, instalații sanitare 

noi, cabină de duș. Preț 500 mit neg. Tel. 235588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona Enteescu, et intermediar, apometre, 
gresie, faianță balcon. Preț 470 mii. lei. Tel. 
235588,0722/624091. (Casa Grande)
• zona EndMicu, parter, contorizări, lavabil, 
suprafață mare. Preț 435 mii. lei Tel. 235589, 
0720/062014 (Casa Grande)
• zona Dudă etaj 4, cameră modificată 
acooMă contorizări, preț 450 mii. negociabil. 
TeEW88572471. (Casa de Vis).

• zona M. Eminescu, parter, contorizări, spațiu 
mare, preț 450 mii. Tel. 0788/572471 (Casa de 
Vis).
• zona Uoo 3, centrală bloc cărămidă preț 360 
mH. Tel. 747798,0742/902488,0742/872106. (Tina 
Terra Mia, Hunedoara)

Primăria Orașului Simeria 
organizează licitație în vederea 

vânzării autobuzului urban marca 
Fiat 343, defect, 52 locuri, nr. 

înmatriculare HD 03 BLO, propri
etar și utilizator Primăria Orașului Simeria.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei Orașului Simeria, 
în data de 10.05.200S.
Prețul de pornire a licitației a fost stabilit Ia suma de 484 
euro conform Raportului de Evaluare nr. 8797/21.10.2004. 
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei 

5 Orașului Simeria, str. Avram Iancu, nr. 23, camera 6.

SOCIETATE COMERCIALĂ, PRODUCĂTOR DE ÎNCĂLȚĂMINTE 

caută colaboratori pentru confecționat fețe încălță
minte - capacitate minimă zilnică 200 perechi - șl 
colaboratori pentru realizare produs finit (croit, 
cusut, tălpuit) - capacitate minimă zilnică 500 - 
1.000 perechi.

316832

• contractor, boier, etaj 2, preț 350 mil., zonă 
centrală Tel. 747798.0742/902488, 0742/872106. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• bdul Corvin, parchet balcon, gaz, întreținută 
350 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Corvin, etaj inferior, ușă metalică gresie, 
convector, boiler, 420 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
■ In Hunedoara zonă 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)
• zona Union, etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mii, 
negociabil, tel. 0741/130438. (Profil Expert Hune
doara)
• etaj l zona Dunărea. 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• ganontaă In Deva, zonă bună etaj interme
diar, indiferent de stare. Ofer prețul pieței. Tel 
211587. (Evrika)
• zonalei Dorobanți, 22 Decembrie, Mărăștl, ofer 
preț foarte bun. TeL235588,235589,0720/062014. 
(Casa Grande)
• zonă centrate, cu sau fără îmbunătățiri și ofer 
prețul la vedere. Tel. 224296, 0788/361782. 
(Garant Consulting)

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandata, at 1,56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz,’preț 29.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• remidea greM faianță parchet contorizări, 
repartitoare, zona Al. Armatei, preț 770 mii. lei, 
tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• decomandate atl, 56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

• urgent! Zona Lla 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. 0728710903. (Prima- 
lnvest)
• zonă I et 3, cu balcon, preț 540 mii. lei,
tel. 215212. (Prima-lnvest)

• zona AL Straiului, semidecomandate, gresie, 
faianță gaz contorizat Preț 580 mii. lei. Te). 
219470. (Multiprima)

• zona AL Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 
mid. lei. Tel. 21947a (Multiprima)

• uroant, dec, et. 3, zona Banca Transilvania, 
parchet modificat din ap. cu 3 cam. cu living, 2 
balcoane, 2 dormitoare, f. modem, termopan, 
tavan fals, spoturi, preț 1,4 mid. lei, neg. Tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• agent dec, amenajat et 2, balcon închis, 
zona Liliacului, contorizat 52 mp, preț 31.000,tel. 
0745/2S3413. (Mimason)

• zona Catedrală (L Maniu), et 2, dec, 2 
balcoane, bine întreținut contorizat vedere la 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/266071. 
(Mimason)
• bd. Decebal et 3, dea 60 mp, amenajat pt
pretențioși de lux, complet mobilat utilat dotat 
totul nou, tei. 0726/715 0740173103.
(Mimason)
• zona Ukeecu, et 3, sdec., multiple îmbu
nătățiri, liber, fără balcon, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725, exclus credit (Mimason)

• «tr. Caraglala, decomandate, parter înalt, 
balcon închis, beci, îmbunătățiri, ocupabil 
imediat, preț 30500 euro, tel. 0745/266071, 
230324. (Mimason)
• bd. DecabaL vedere spre spital, bucătărie 
modificată contorizat preț 32.000 euro, tel. 
0726/715893,0740/173103.(Mimason)

• zona AL Armatei, superamenajat complet 
mobilat și utilat mobilă la comandă modernă 
Ocaziei Preț 785 mii, lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet 
modificat, contorizări, preț 900 milioane lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 
euro, negociabil. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 
3000)
• zona Mcro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 2, amenajat contorizări. Preț 
900 mii. lei. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)

• zsna Crucea Roșie, Gojdu, decomandate, 
contorizări, repartitoare, gresie, faianță parchet, 
termopane. Preț 820 mii. iei. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zona Bojdu ■ Poșta Internațională parter, 
semidecomandate, contorizări, amenajări, 
bucătărie mărită Preț 930 mii. lei. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)

• eatiMacmandate, Dadă etaj. 3. bale cu 
gresie+faianță contorizări, Preț 600 mii. lei. Tel. 
227479,0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandate, amenajări deosebite, Gojdu, 
etaj 3, balcon închis + cămară termopan, 
contorizări, parchet Preț 800 mil.lei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandată centrală termică ușă metalică 
contorizări, et Intermediar, zona Bălcescu. Preț 
980 mii. iei. Tel. 0743/549654 (Garant Consulting)

• aemldecomandată parchet, gresie, balcon 
închis, centrală termică etaj intermediar, zona 
Bălcescu. Preț 850 mii. lei. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)

• lemldecomindată gradă faianță contorl- 
zări, etaj intermediar. Preț 580 mii. lei. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• «emMecomandate, complet mobilat, conto
rizat TV color, frigider, aragaz, et 3, Al. Armatei, 
preț 780 mii., negociabil. Tel. 0745/411449. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)

• etaj 1, decomandate, centrală termică proprie, 
2 balcoane, modificări Interioare, Dorobanți. Preț 
135 mid. ROL/135.000 RON neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betanla)
• etajă balcon, contorizări, bine întreținut 
Eminescu. Preț 700 mil. ROI/70.00ORON neg. Tel.

' 0742-005228 0720-387896. (Casa Betania)

• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, parchet 
contorizări, st 60 mp. 22 Decembrie. Preț 31.000 
euro. Tel. 0741-120722, 0720-370753. (Casa 
Betanla)
• decomandată contorizări, balcon,' etaj Inter
mediar. strada Bejan. Preț 480 mii. Rol/48.000 
Ron. Tel. 0742-005228, 0720-387896. (Casa 
Betanla)
• etajă decomandate, 2 balcoane, parchet, 
contortlzări, zona Gării. Preț 1,080 mid. 
ROt/108000 RON. Tel. 0724-169303,0743-103622. 
(Casa Betanla)
• «tal ă balcon închis, faianță parchet, 
contorizări, Gojdu. Preț 920 mil. ROL/92.000 RON. 
Tel. 0741-120722.0724-169303. (Casa Betanla)

• decomandate, centrală termică proprie, aer 
condiționat proaspăt zugrăvit balcon, parchet 
Minerului. Preț 830 mil. ROL/83.000 RON. Tel. 
0742-005228 0720-387896. (Casa Betanla)

• etaj 2, parchet contorizări la apă și gaz, 
balcon, bine întreținut. Eminescu. Preț 830 mii. 
ROL/83.000 RON. Tel. 0744690918 0720-370753. 
(Casa Betania)
• centrală termica proprie, parchet bine 
întreținut Eminescu. Preț 930 mil. ROL/93.000 
RON Tel. 0741-120722, 0720-387896. (Casa 
Betania)
• decomandata, balcon închis, contorizări, 
repartitoare, liliacului Preț. 1 mkLROl/lOO.OOO 
RON. Tel. 0724-169303, 0744-690918. (Casa 
Betanla)

• «UI ă decomandate, balcon închis, 
contorizări, parchet Gojdu. Preț 800 mil. 
ROL/BO.OOO RON. Tel. 0741-120722,0724169303. 
(Casa Betania)

• otelul ă pe centrul vechi, parchet balcon, 
contorizări Preț 1 mid. ROL/IOO.OOO RON. Tel. 
0744690918 0724169303. (Casa Betania)
• parchet cșntorttlrL fără îmbunătățiri. Aleea 
Crișului. Preț 600 mil. ROL/60.000 ROteTel. 0720- 
370753,0744690918 (Casa Betanla)

• MIL parchet, contorizări, balcon, bine 
întreținut Aleea Armatei. Preț 710 mil. ROL. Tel. 
0742-005228 0720-370753. (Casa Betania)
• otel Intermediar, circuit, contorizări, reparti
toare, parchet balcon închis. B-dul Dacia, Deva. 
Preț. 850 mil. ROM85.000 RON. Tel. 0741-120722, 
0720-370753. (Casa Betania)
• cult etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut 
balcon. Bălcescu. Preț 1 mkL ROL/100.000 RON. 
TeL 0744690918 0720-370753. (Casa Betania)
• pardwt bata», contorizări, bine întreținut
Aleea Teilor. Preț 670 mil. ROL/67.000 RON. Tel. 
0740614688 0 (Casa Betaniai
• zona Mkeacu, decomandate, 55 mp, et 2, 
vedere la stradă parchet centrală termică 
balcon, ocupabil imediat, preț 995 mii. lei, tel. 
0788/165704,0724/254051,232808. (Fiesta Nora)
• zona han Corvin, decomandate, modificări, 
transformat în 3 camere, vedere în două părți, 
termopane peste- tot parchet stare bună, 
gresie, faianță balcon închis, contorizări, repar
titoare, boxa, se dă cu bucătăria mobilată preț 
1250 mil. lei negociabil, tel. 0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Minerului decomandate, et 1/4, cu 
garaj, centrală termică parchet, gresie, fal anță 
vedere la stradă preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0724/254051. (Fiesta Nora)
• ana Dada, în circuit et intermediar, centrală 
termică balcon închis, hol central, cămară 
debara, parchet gresie, faianță bine întreținut 
preț 900 mii. lei, negociabil, tel 0723/251498 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Dada,et intermediar, contorizări, gresie, 
faianță lavabil, zonă bună preț 580 mii. lei, 
negociabil, tel. 0723/ 251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona pieței decomandate, balcon, debăra, 
cămară parchet contorizări, hol central, posi
bilitate de modificare, boxă preț 1080 mii. lei, 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• Zona 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)

S.C. FARES SA. 
ORĂȘRE 
Angajează

ASISTENT MARKETING
-----Cerințs: —' ------

- studii superioara
- cunoștințe de operare 

Microsoft Office
■ capacitate de comunicare, 

creativitate
- spirit de analiză și sinteză
■ domiciliul în Orăștie

— Se oferă: ■■ —■
- pachet salarial motivant
- posibilitatea dezvoltării cari

erei
Persoanele interesate pot 

trimite C.V.-urile până la data de 
9 mai 2005 prin fax la numărul: 
241942 sau la SECRETARIATUL 
societății din Orăștie, Str. 
Plantelor, nr. 50. (21989) 

o eemldocomandPS «tel 2, Str. 1 Decembrie, 
apometre, gaz contorizat parchet Preț LOS mid. 
lei, negociabil. Tel. 228540. (Ag. Ella)

• Mmldecomandata, Gojdu, bucătărie modi
ficată gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță 
canalizare separată Preț 870 mil. lei. Tel. 228540. 
(Ag. Ella)

• decomandate, apometre, gresie, faianță 
balcon închis, etaj 1, Al, Neptun. Preț 1,15 mid, 
lel.Tel. 228540. (Ag. Ella)
• drcult •' u, etaj Intermediar, centrală 
termică parchet balcon închis. Preț 900 mii. lei. 
Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, Uleucu, etaj 4/4, acoperit cu 
tablă gresie, faianță parchet apometre, gaz 
contorizat Preț 950 mii, lei, negociabil. Tel. 
228540. (Ag. Ella)

• semidecomandate, otel 2, Scărișoara, 
modificări, gresie, faianță contorizări. Preț 680 
mil,lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)

• eemldecomandata, ‘"’ier etaj 4/4, 
acoperit cu tablă apometre, gaz contorizat aer 
condiționat parchet gresie, faianță ușă capi
tonată, balcon închis. Preț 650 mii. lei. Tel. 228540. 
(Ag.Eila)

• aemldecomandată Dada, contorizări, 
mochetat, canalizare separată Preț 530 mil. lei. 
Tel 228540. (Ag. Ella)

• semidecomandate. Teilor, centrală termică 
amenajat apometre, lavabil, ușă stejar. Preț 700 
mil. lei, Tel. 228540. (Ag.Eila)

• urgenți Zonă centrală bloc de cărămidă 
acoperit, contorizări, camere cu parchet bine 
întreținut Preț 850 mii. lei. Tel. 0745/253662. 
(Evrika) '
• zona Gojdu, etaj intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mare închis, fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mil. lei Tel. 
0723/660160. (Evrika)

• zonă ultracentrală etaj Intermediar, deco
mandate, centrală termică camere cu parchet 
panoramă frumoasă Preț negociabil. Tel. 
0745/253662 (Evrika)
• zona Mnendul, 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)

• uroant decomandate, centrală termică etaj 
1, Minerului, bloc cărămidă gresie, faianță 
parchet cu sau fără garaj. Preț 850 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)

o decomandate, zona poliția județeană st 62 
mp, contorizări, ocupabil imediat Preț nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika) 

o zona L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis, gresie șl faianță în baie, 
faianță în bucătărie, vedere în două părți. Preț 
1,150 mid. lei. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona Bălcescu, et 2, dec., CT, ușă metalică, 
vedere la stradă Preț 1,05 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0727724551. (Rubin’s Home)
o zonă centrală etaj 2 parchet gresie, faianță 
apometre, bale cu geam, balcon, gaz contorizat 
-1 foc, vedere în spate. Preț 985 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona L Creangă, etaj 1, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, mobilat, Preț 1,560 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• ultracentral, dec, et Intermediar, 2 balcoane. 
Preț 1,3 mid. lei. Tel. 0254-234401, 0727706515. 
(Rubin’s Home)

• aona Qncta contorizări, imartitoare. bloc decărtmlâiW lei. Tăi' 0254-234401,

0727744923. (Rubin’s Home)

• zona KaplHcaanu, în circuit et Intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei. Tei. 0254-234401,0727706515. (Rubin’s Home)

• Deva, zona Micro 15, etaj 11, decomandate, 
transformări Interioare. Preț 520 milioane lei. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• presle, faianță contorizări, et Intermediar, 
foarte bihe întreținut instalații sanitare noi, 
cartier Dada. Preț 600 mii lei. Ta. 235588 235589. 
(Casa Grande)
o ușenl decomandate et 2 bloc de cărămidă 
st 60 mp, parchet gresie, faianță centrală 
termică interfon, zona Astoria. Preț 970 mii. lei. 
Tel. 235588. (Casa Grande)
o in drodt, centrală termică Instalații sanitare 
noi, parchet gresie, faianță lambriuri, bloc de 
cărămidă Minerului, Preț800 mii. lei negociabil.

. Tel, 235588,0722/624091. (Casa Grande)
• decomandate, et 60 mp, 2 balcoane, bucătărie 
mare, gresie, faianță parchet et 1, bloc nou, 
zona Pieței. Preț 540 mii, lei. Tel. 235589,235588 
0720/520101. (Casa Grande)

o zona M. Eminescu, et intermediar, superame
najat mobilă două la comandă parchet, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări. Preț 750 mii. 
lei. Tel. 235588 (Casa Grande)
• zona Eminescu, gresie, faianță parchet, 
balcon închis, termopane. semidecomandate, 
acoperit cu tablă foarte frumos. Tel. 
0788/572471. (Casa de Vis).
o zona Dada, semidecomandate, două holuri, 
contorizări, faianță preț 565 mii. negociabil. Tel. 
0788/572471 (CasadeVis).
• zona Poliție, decomandate, contorizări, 
parchet vedere în 2 părți, 55 mp. preț 1,150 mid. 
negociabil,TeL 0788/572471. (Casa de Vis).

• semidecomandate, contorizări, faianță în baie 
și bucătărie, zona Daciă preț 530 mii. negociabil. 
Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).

o zona UZO, balcon, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, preț 570 mii, negociabil. Tel. 
0788/572471. (Casa de Vis).

ANUnț SC Zona D SRL 
pUBLic cu sediul în localitatea

Petroșani, Str. 30 De
cembrie, nr. 2/1, jud. Hunedoara, a- 
nunță depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de mediu pen
tru obiectivul FABRICĂ DE CHERES
TEA, situat în localitatea Vulcan, Str. 
Fabricii, nr. 11, jud. Hunedoara. 
Informații se pot obține la sediul APM 
Hunedoara, zilnic între orele 9-17. 
Eventualele sesizări și reclamații pot 
fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului. (22sai)

Vinzi 
Cumperi 
înehiriezi 
Schimbi
Cauți

• Avram Iancu, etaj Ințerrhedlar, amenajat 2 
convertoare; boiler, balcon închis, 670 mii. Tel. 
710129,0740/146780, (Stil imobiliare Hunedoara)

• zona Cora, etaj 1, decomandate, centrală 
îmbunătățiri, 750 mil. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• aona PăJMs, etaj intermediar, amenajări Inte
rioare, balcon închis. 350 mii. Tel, 710129, 
07407146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mkro 7, etaj Intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mii. Tel, 710129, 0740/146780. (Stil 
imobiliare Hunedoara)

• Mkro 8 semidecomandate, centrală 
îmbunătățiri, 420 mii. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil imobiliare Hunedoara)

• ton CzaenșL, amenajat decomandate, balcon, 
mobilă la comandă centrală900 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona OT, decomandate, în circuit, centrală 
balcon închis, .600 mil. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• lAertățl decomandate, boxă mansardă 
amenajat Preț un miliard lei Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, Mkro 8 etaj 4,280 mii., 
negociabil, tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)

• dreuft, Micro 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 Hunedoarei.

• decomandate, zona Viorele, etaj 3, parchet 
centrală termică gresie, faianță 450 mii. nego
ciabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)

• zona lucegl etaj 2, centrală 640 mIL nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354675. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Rucagl fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 6, et 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 5/1, et 1, centrală amenajat 720 
mii., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• zona Arfima, et 3, ușă nouă 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona OM, parter înalt 700 mii, centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• Micro 8 zona 1,. camere decomandate, 
centrali bine întreținut gresie, faianță spațios. 
Tel. 747798 0742/902468,0742W2106. (Tina Terra 
Mii Hunedoara)

• decomandate, preda, centrală instalații 
sanitare noi, preț 650 mii, zona Micro V. TeL 
747798 0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)

• ser ea l prad* faianță 2 convec- 
toare, boiler, balcon închis, jaluzele exterioare, 
apometre, preț 680 mii, negociabil, zona O.T, Tel. 
747798, 0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• decomandate, «tel L centrală gresie, faianță
apometre, preț 800 mii negociabil, Piața 
Eliberării, Td. 747798, <7 2488 0742/872106 .
(Tir* Terra Mia, Hunedoara)
• moMat centrală super renovat zona OM, 
preț 790, negociabil, Tel. 747798 0742/902488 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)

• centrală zo Mol, Micro 6, bine întreținut 
preț 350 mii. Tel. 747798 0742/902488 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• apateroart 2 camere, (semOdecomandate, in 
Deva, zonă bună de preferință etaj Intermediar. 
Ofer preț bun. Tel. 211587. (Evrika)

• zuna Gojdu, exclus parter șl etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507317 fflla)

• ta Deva, zonă bună plata imediat, tei. 215212 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• idtocentraL decomandata, contorizat total, 
parchet, gresie, faianță 2 băi, suprafață mare, 
preț 35.000 euro neg. 0726/826624. (Tempons)

• zona Derobanjt parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băl, gresie, faianță parchet nou, ușă 
metalică bate mare cu cadă pe colț. Preț 48000 
euro, negociabil, telefon 0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zona MărtștU 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)

• zona Sala Sporturilor, et. 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet ocupabil 
imediat Se acceptă și variante de schimb, preț 
850 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200. 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Lfflaculul decomandate, contorizări, 2 

balcoane, 1 închis, faianță-2bă, fără modificări, 
preț foarte bun: 1.300 mii, lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora) ,
• zona kdu Maniu cu Decebal. decomandie, et 

intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
parchet stare bună ocazie unică preț 47000 
euro, negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• transformst In 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et. 2, Dacia, ocupabil imediat 
preț 770 mii, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• dea hol central, 2 băi, balcon închis, parter, 
zona Imp. Traian, preț 13 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dea st 75 mp, contorizări, balcon închis, zonă 
centrală preț 1,3 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

• ultracentral decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet gresie, faianță St 80 mp, vedere in două 
părți, preț 42.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

• urgent dea modificat contorizări. balcon 10 
m, parchet hol, termopan, preț 47.000 euro, se 
acceptă și rate, zona 22 Decembrie, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)

• ManMta 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et 2, Dacia, ocupabil imediat 
preț 770 mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• decomandate, «t 1, centrală termică boxă 2 
băl, împăratul Traian, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253413,206.003 (Mimason)
• semidecomandate, emanatei centrală termi
că 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, Deva, 
preț 135 mid. lei. Telefoane 230324, 206.003 
(Mimason)
• zâne Mă bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235208 0721/965256. (Rocan 3000)
• zonă idbacantratt, bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40000 euro. TeL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă eenHIă L Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 14 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona MtoenM, et 3, cu centrală termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgenți Zona Liliacului, centrală termică 
termopane, parchet laminat gresie și faianță 
balcon mare închis. Preț 135 mid. negociabil. Tel 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zonă Macantrete, Al. Neptun, decomandate,
2 băi, balcon, centrală termică în garanție, parter 
înalt bun șl pentru privatizare, ocupabil Imediat 
Preț 135 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/33662, 
211587. (Evrika)
• decomandate, 2 băi. centrală termică gresie, 
faianță parchet zona Liliacului. Preț 145 mid. 
tel. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• semidecomandate, etaj intermediar, centrală 
termică termopane, parchet laminat, ușă 
metalică, balcon închis, zona Uzo Balcan. Preț 
850 mil. tei. Tel. 228540. (Ag. Ella)

• decomandate, 2 balcoane. 2 băi, gresie, 
faianță parchet apometre, st 78 mp, etaj 1, B- 
dul 22 Decembrie. Preț 1,6 mid. lei. Tel. 228540. 
(Ag.Ella)
• decomandate, 2 băi. gresie, faianță laminat 1 
cameră instalații sanitare noi, centrală termică 
balcon închis, ușă metalică rotete exterioare, Ai. 
Neptun. Preț 138 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)
• decomandate, 2 balcoane, apometre, gaz 
contorizat 2 focuri, vedere pe 2 părți, Woc de 
cărămidă etaj 1, George Enescu. Preț L55 mlif ’ 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, balcon mare și închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mid. lei. Telefon 228540. (Ags 
Ella)
• decomandate, BAlcescu, etaj intermediar, 
centrală termică aer condiționat parchet st 74 
mp. Preț 33000 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate. 2 băi, contorizări, garaj, 
suprafață mare, etl, Dorobanți, lângă .Master". -.r 
Tel. 0745/411449. (Agenția Imobiliară N r. 1)

• zona AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică parchet 2 băi, boxă 
bucătărie modificată Preț 1350 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zona Gojdu, etaj 2, semidecomandate 
contorizări. Preț 30300 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)

• zona AL Armatei etaj 3, semidecomandate, cu 
balcon, bine întreținut Preț 800 mil. let. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona Progresul et 2, amenajat contorizări. 
Preț L2 mid. lei. Telefon 0254-234401. (Rubin's 
Home) 
asrassssss 

Home)
• zona OMn etl, dec, boxă garaj. Preț 63D00 
euro neg. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)

• zona Progresul gresie, faianță parchet 
balcon. Preț 1500 mid. lei. Tel. 219470. (Multi
prima)

• zona MnanM semidecomandate, centrală 
termică toate dotările. Preț 1,200 mid. let Tel. 
219470. (Multiprima)

• Skrnria, zonâ ultracentrală parter, amenajat 
complet CT, bun pentru privatizare. Pret'L37 
mid. lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• zonă canMă gresie, faianță CT, balcon, /neț 
40.000euro. Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).

• zona Dada, semidecomandate. gresie, 
faianță contorizări, preț 800 mii. negociabil. Tel. 
0788572471. (Casa de Vis).

• zona Utaadul decomandate, etaj 2, 
contorizări, amenajat foarte frumos, preț 1500 
mid. negociabil. Telefon 0788/572471. (Casa de 
Vis).
• d late, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• «tel 3,2 balcoane, parchet contorizări, bine 
întreținut Aleea Păcii. Preț 35500 euro neg. Tel. 
0742-005228 0720-387896. (Casa Betania)
• eta|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 83 mii. negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
• etaj 2, decomandate. Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro ă modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabrici de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega

. Imobiliare Hunedoara)
• etaj 2, Micro 3, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
spațios, preț 700 mii. Telefoane 747798, 
0742/902488,0742/872106. (Tina Terra Mia, Hune
doara)
• gresie, faianță Micro 3, etaj 3. Tel. 747798, 
0742/902488 0742/872106. (Tina Terra Mia, Hune
doara)
• Mkro 8 decomandate, amenajat, gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mlial Vlteazte, modificat din 4 camere, deco
mandate, etajjntermediar, centrală bucătărie 
mobilată 35.000 euro, negociabil. Tel. 710129, ta 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara) JA
• Mkro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală 53 mii. Tel. 710129, 
0740/146730. (Stil imobiliare Hunedoara)
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• Tranrtvzntel «tei 2, convertoare, boiler, 780 
mil. Tel. 710129, 0740/146780. (stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mui. Traian, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
imobiliare Hunedoara)
• Mkro C, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mil Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

Z * • ttacamandate, bd. Mlhal Viteazul, etaj 3, 

. 7 centrală termici hol mare, gresie, faianță, ușă 
metalică, 880 ml negociabil tel. 0741/130438. 
(Profil Expert Hunedoara)
• Mkro 7, mici îmbunătățiri, 280 mil. lei. Tel. 
0722/420335.(Prafl tpertHuhedoara)

• decomandatei centrală termică . 2 băl, 
amenajat lavabil, jaluzele 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)

• decomandate, zone Carpați, modificat 2 băl, 
amenajat Instalații sanitare noi, 2 balcoane (11 
închis cu termopan). Preț 155 mid. tel. Tel. ‘ 
228540. (Ag, Ella)
• decomandate, 2 băl. 2 balcoane mena^
modificat, centrală termică etaj 1, Horea. PS 
48.000 euro.Tel. HIS40. (Ag. Ella) ■'

Cumpăr an camere (06^

• dec, 2 balcoane, 2 băi, CT, lavabil, zonă buft 
preț 48.000 euro, telefon 0740/126026 >rima- 
Invest)

• ompăr oartement 3 -4 camere, In Deva, etaj 
intermediar, zonă bună Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0746/253662. (Evrika)
• dec cu garaj sub bloc, str. Cuza Vodă sau împ. 
Traian, tel. 0745/640725. (Mimason)
• dec, cL 1-2 In H-uri la parc, tel. 0745/640725. 
(Mimason)Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, bă Decebal, etaj intermediar, decoman
date, amenajat superb, CT, termopane. Preț 1,6 
midi lei, Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• zona Gojdu, 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 
ți apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabll în 48 de ore, merită văzut. 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200 
(Fiesta Nora)
• ana Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă, 90 mp, et 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie faianță bucătărie modificată vedere în 2 
părți, zonă liniștită preț 57500 euro negociabil. 
Tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona 22 Decembrie, et intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, CT, toate dotările, mansardă garaj. 
Preț 60.000 eura-Tel. 21947a (Multiprima)

• zona RonoDra, et Intermediar, 2 băl gresie, 
faianță parchet totul nou Preț 40.00Q euro. Tel. 
2194’,U(MuWprima)
• zona Mlceacui etaj 3, st 110 mp, 2 băi, parchet 
contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254-234401. 
(Rubin’s Home)

. ^«zona Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
® centrală termică parchet bucătărie modificată, 

faiarță gresie, contorizări, uși de stejar, balcon 

deschis, st 80 mp, vedere m spate; Preț IA 
miliarde tei. Telefon 0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona Emine seu decomandate, 3 balcoane, 2 
băi, parchet Preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubiris Home)
• decomandate, garaj sub bloc, zona Împăratul 
Traian, preț 2,3 miliarde tei. Tel. 0745/159.608 
(Mimason)
• decomandate, at 3, zona ion Creangă par
chet, gresie, faianță contorizat, 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.000 euro, Telefon 0745/159573 
(Mimason)
• Dorobanți, <t2, dec., iajă„ 2 băl 2

(Mirr
• zona Diacului decomandate, vedere pe 3 

Ă părți, etaj 12 hăi, contorizări, preț 15 mid. lei, 
y negociabil. Tel. 235208, 0724/620358. (Rocan

• zonă centrală I. Creangă suoeramenaiat la 
cheie, et. 2,2 băl, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55,000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• urgent 2 băi, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95 mp, ultracentral, preț 50.000 euro, 
tel. 0742/210780. (Prjma-I nvest)
• 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 bă, zona l. 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) -
• 2 apartamente cu 4 camere fiecare, b-dul 
Decebal, etaje intermediare, amenajate modem, 
cu centrală termică în garanție, suprafață mare, ' 
termopan, 2 băi amenajate, bucătărie mare. Preț 
1,7 mid. lei fiecare. Tel. 0723/660160,211507. 
(Evrika)
• urgenți Decomandate, et intermediar onă 
frumoasă 2 balcoane, 2 băi, st 95mp. Preț 35.000 
euro. Tel. 235588. (Casa Grande)
• Micro V, centrală decomandate, 920 mil. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Str MuntefMe decomandate. 2 băl 
faianță parchet centrală preț 960 milioane tel. 
Telefoane 710129,0740/145780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decamandate» zona Parâng, etaj intermediar, 
îmbunătățit, 650 mii, negociabil Tel1 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara) 

tennîcăjrrterfoîvpreț 900 mWo2!e in negtA 

ciabil. Telefon 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)Vând case, vile (12)
• 2 caza, în Deva, zonă liniștită curte ștgriUnă 
fiecare cucâte 3 camere mari, încălzire centrate, 
amenajări interioare. Prețuri negociabite.Tef. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Hteiodoara, renovată recent, gaz, apă 
hidrofor, fosă septică 2 camere, bucătărie, hol, 
baie cu cabină duș, anexe, curte betonată gră
dină și livadă st 1700 mp, preț 42.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 0726/826.624, 0720/354.453. 
(Tempons)
• zona CălugărenlCT,3camere,curte,grădină 
2 holuri; bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet gresie, faianță st 960 mp, garaj în 
construcție, preț 2500 mid. Tel. 0726/826.624. 
232420 (Temporis).

• Dinu zom nfrtg,-3 nampra decomandata. 2
holuri posibilitate living, bucătărie» băle, pivniță 
mare, parchet CT, teren-600 mp. Preț 75.000 euro 
negociabil. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact) t
• Deva, zona Aurel Vlaicu, P+l, P: garaj, 2 
camere, bucătărie, scară interioară dt I: 3 
camere, baie, cămară terasă CT gaz, parchet 
faianță gresie, ST=330 mp. Preț 23 miliarde tei. 
Telefoane 0720/437889. 0720/348089. (Green 
Contact)

• Iz 5 km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, bate 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 Skmria, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță și gresie, bale cu boiler, amenajată 
pivniță curte betonată, fântână, apă trasă în 
casă gaz, grădină 1300 mp. Vând sau schimb cu 

. apartament 3-4 camere Deva sau Slmeria, preț 
; lltmld. tel. Tel. 0720/437889,0720/348088. (Green 

Contact)
toHurte, zonă centrală 3 camere mari, bucă
tărie mare, bale neamenajată 2 focuri gaz, curte 
betonată, grădină 350 mp. Preț 135 mid. lei. Tel. 
0920/437889,0720/348089. (Green Contact)

i •D«va,zonaCălugăreni,3camereîncircult,hol 
contrai, bucătărie, loc de baie, gaz 3 focuri, 2 
beciuri, apă trasă în curte, grădină 1700 mp. Preț 
13 mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• viă nouă Deva, P+I+M,7camere,2livinguri,2 

‘ băl, 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)
• idtacentat 4 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, 
centrală termică termopane, 700 mp, grădină 
preț 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• cărămidă 2 camere, bucătărie, podită, sobe 
teracotă apă gaz, curent, teren 700 mp, FS 20 m, 
PCupabilă imediat; preț 25.000 euro. Tel. 
OT45/411449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, baie, 
podele laminate, gresie, faianță lavabil, centrală

, termică canalizare, garaj pt 3 mașini, ST400 mp, 
’ ft 15 m, preț 68.000 euro, negociabil Tel.

078S//497615. (Agenția Imobiliară Nr.l) '

• 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)
• Jn Deva, zona Parc, 3 camere mari, bucătărie, 
baie mare, apă gaz, canalizare, teren drept 1100 
mp, preț 100.000 euro. Tel. 0786/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• zona Paie, 4 camere, decomandate, catar' 
baie, gresie, faianță parchet centrală termică 
preț 70.000 euro, negociabil Tel. 0788//497615. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
• zonă contate, 4 cam., amenajată parchet, 
gresie, faianță termopan, 2 băi, beci, conto- 
rizată garai curte, grădină 700 mp, ocupabilă 
imediat preț 110000 euro neg. tel. 0745/640725. 
Mima:

Mr. M. Eminescu, 2 camere, hol, baie, grădină 
proprie, 250 mp, cu accescomun, pretabi I firmă 
preț 13 miliarde tei, telefon 0745/640725. 

’ (Mimason)
• zona CNzM, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
«zona contai vechi, pretabilă depozit 3 
camere, curte, 600 mii negociabil Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag Omega imobiliare Hunedoara).

Cumpăr case vile (14)

• bomB Cm grădină în Deva sau Si meria, plata 
imediat 215212. (Prima-lnvest)

• te Dom, 2-3 camere, zonă bună teren 400-500 
mp, ofer plată» lorrel.T)78874976TfW^ ' 

Imobiliară Nr.l)

Vând case la tara (17)

• la 14 km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță, grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0723/393.295. (Temporis)
• urgent 2 camere, bucătărie de vară teren, St 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz ia poartă 
canalizare, zona Tâmpa, preț 850 mii, țel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)

• zona Bâroa, cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus- un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată preț 1200 
mil. lei, telefoane 0723/251498, 232808, (Fiesta 
Nora)
• Șoimul, conrtnrcțte 2004 din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație pt. încă 2 camere, grădină ST=135O mp. 
Preț 1,45 mid. lei neg. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• 4 «amaro, bucătărie, parchet sobe teracotă 
apă curentă anexe, ST 2000 mp, FS 20 m, preț 700 
mit. tei, negociabil. Tel. 0788//497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• In Dobra, din cărămidă cameră mare, 
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)
• to Critter, 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 CătaA 3 camere, 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-

• Barate dt teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1000 mp, 
front stradal 24 m, curent gaz, preț 20 euro/mp. 
Țel. 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)
• ki cxduMtate 1000 mp teren intravilan laDN 
7, vizavi de Biserică Baptistă lângă spălătoria 
auto, front stradal 145 m, toate utilitățile, acces 
la DN 7 și calea ferată preț 100 euro/mp. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• paratei, pe Prelungirea Vulcan, preț 26 
euro/mp- Tel. 0721/245654. (Agenția Imobiliară 
Nr. 1)
• totavUn, zona 22 Decembrie, ST 2500 mp, FS 
20 m, apă, gaz, curent, preț 25 euro/mp. Tel. 
0788//49761S (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• Mavlan to Sântandrei, ST 1500 mp, FS 18 mp, 
apă gaz, curent pe teren, preț 12.000 euro/mp. 
Tel. 07887/497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

•In Mintia, 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 StaMria, la DN 7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
• parola da teren Intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1000 mp, FS 
24, preț 25 euro/mp. Tel. 0788//497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• la 3 km de Deva, la DN 7, ST 22.000 mp, FS 70 m,

a
 12 euro/mp. Tel. 0788//497615. (Agenția
lUară Nr. 1)

• Deva, Intravilan, ST=70fl mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț 15 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Skneria DN 7, Intravilan, ST=1900 mp, FS=16 m, 
apă curent, gaz pe teren. Preț 16 euro/mp nego
ciabil. Tel. 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Skneria, DN 66, intravilan, ST=3000 mp, ft=120 
m, utilități: apă curent, gaz. Preț 6 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• apra Cozla, Intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS=12 m, curent electric, îngrădit. Preț 260 
milioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• apra Almașu 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)
• Prokavglrea Vulcan, Intravilan, la intersecție, 
ST=800 mp, posibilități apă, curent Preț 7 
euro/mp. Tel. 0720/437839,0720/348089. (Green 
Contact)
• VaM Intravilan, la asfalt acces din DN 7, 
ST=1800 mp, FS=16 m, curent gaz. Preț 200 
milioane tei. 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, Intravian, zona Dacia Service, 5= 2235 
mp, la asfalt toate utilitățile, dublu front stradal 
40 m. Preț 19 euro/mp, urgent Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• Intravian, to 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)
• Intravian, peDN7,stl7500mp,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 utSităț, st 1000 mp, preț 8 
euro/mp, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)

• kitavlta pe DN7, sL 17500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima Invest)

• zona Clndș, preț 11 euro/mp. -Telefoane 
718706,. 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• conztrucțto casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel, 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp.Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara'Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata imediat Tel. 215.212. (Prima-

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)Vând spatii comerciale (25)
• knobl cu 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)

J SC MACON SA Deva
angajează ECONOMIST, JURIST

în cadrul Direcției de vânzări, compartiment CONTRACTE . 
Criterii de eligibilitate:
‘absolvent al Facultății de Științe Economice sau Juridice 
‘experiența în activitatea de contractare constituie un 

avantaj
‘cunoștințe și abilități foarte bune în utiHzarea calculatorului: 

„Word, Excel, Acces, Internet și Powerpoint" 
‘cunoștințe specifice: limba engleză.

"Abilități
‘spirit de inițiativă și de echipă, care să-i faciliteze integrarea 
în cadrul unui colectiv profesionist.

• cssrb Lcșmc. cwTaoa, □ caniere, ouearane, 
anexe, curte'și grădină aprox. 20 ari. Preț 780mii. 
lei, negociabil. Tel 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel 0745/253662, 
211587. (Evrika)

CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Organizează concurs de selecție pentru 
ocuparea postului de DIRECTOR GENERAL, 
al SC APAPROD SA Deva care funcționează in 
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 in funcții tehnice de conducere - 5 ani;

- cursuri postuniversitare de specializare sau perfecționare 

m domeniul managementului.

Concursul de selecție va fi organizat la sediul Consiliului 

Județean Hunedoara, în ziua de 18.05.2005, ora 9.00.

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. (22530)

• caut apartament 2 camere, nemobilat Ofer 60 
euro/lună. Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• aut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat și utilat pentru persoane ștrăine, oferim 
300 euro/lună. Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer garsonieră mobilată Decebal, 90 
euro/lună. Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru 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)
• court 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, zona 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. 0788/497615. (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 ponta închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comi
sionului. Rugăm 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. (Sfii 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, semidecomandate, centrală termică 
modificări interioare, termopan, ușă metalică 
cu panel, balcon închis, lavabil, cu apartament 
3-4 camere, etaj intermediar, zona Progresului, 
bloc de cărămidă. Ofer diferență de 150 
milioane de tei. 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)

‘salariu atractiv
‘posibilitatea de a munci într-un colectiv dinamic 
‘șanse de perfecționare profesională și promovare 
‘contact direct cu mediul economic.
CV-urile însoțite de scrisoare de intenție se depun la sediul 
firmei la adresa: str. Sântuhalm, nr. 1, Deva, jud. Hunedoara 
sau prin e-mail la adresa: officfe@macon.ro până la data de 
20.05.2005.
Candidații selecționați vor fi contactați în termen de 10 zile, 
telefonic sau pe e-mail pentru interviu.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

Daca vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLLTEaZĂ TALONUL!

LaDORNA
LaDORNA Group

angajează:
DATE PCffSOKAlE
NUME PRENUME TELEFON

DIRECTOR FERME BIO -TRANSILVANIA
• ResponsaU ducMatec fainelor BIO din sudul Transilvaniei (Alba, Hunedoara. Sibiu, Brașov), în 

scopul construirii și «ploufart zestora, conform politiai de dezvoltare a grupului LaDORNA
• Identificarea eventoalllor famleri din zona Transilvania - Sud și prezentarea proiectului
• Evaluarea potențiatoka edstant șl selectarea viitorilor fermieri in baza grilei de evaluare. 
■Alcătuirea dosarelor necem otajinaii finanțării de la guvemAJE.
•Coordonarea și instruirea ectipei de medici veterinari, ingineri zootehniști și alt personal care vor 

deservi zona de activitate a fermelor BIO din Transilvania, specializarea acestora.
■ înscrierea mkrofermelor în controlul oficial al producțiilor șl dirijarea planului de selecție pentru animale.

•Preferabil absolvent de studii superioare în domeniul medianei veterinare sau zootehniei 
•Experiența: în spedalitate de minimum 5 ani; pe un post de conducere de minimum 3 ani
• Cunoștințe leaislatie BIO, operare cortiputer
■ Abilități oiganizatorioe, de comunicare, negociere, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor 
•Permis de conducere categoria B; disponibilitate teren
Oferim:
• Padtet salarial atractiv
• Mașină de servidu; telefon mobil 
•Mediu de luau dinamic
• Posibilitatea dezvoltării unei cariere profesionale în cadrul unor proiecte noi, Iridtante 
Persqanele interesate, care corespund cerințelor, sunt rugate să transmită, până la data de

15.05.2005, un Curriculum Vitae la fax 021-2111421 saulae-mailhnfaladoma.ro. (22137)

ADNESA

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtta:

*• chioșcul de ziare din slația 
de autobuz Orjzont- Micro 15;
• chioșcul de ziare dr- lângă 
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de îanga 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

ORB.

4ARIANTA ALEASA
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 

mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 

anunțurilor de mică publicitate.

mailto:officfe@macon.ro
mailhnfaladoma.ro


joi, 5 mai 2005
• Măsuri. Nike a anunțat că își va retrage produsele din magazinele Sears, măsură care împiedică grupul Kmart, care a preluat recent Sears, să comercializeze articolele sport produse de firmă.
• Dezbrăcat. Cu o zi înainte de alegeri, Tony Blair apare dezbrăcat pe jumătate în- tr-o fotografie publicată ieri de The Sun și vorbește despre viața sa sentimentală.

De o frumusețe extraordinară
■ O mumie veche de
2.300 de ani a fost 
descoperită în Egipt, în 
apropiere de Cairo.Cairo (MF) - Mumia, cu

Copil cu prințul AlbertMonaco (MF) - O fostă însoțitoare de zbor originară din Togo afirmă că a avut o legătură cu prințul Albert al Il-lea de Monaco, din care ar fi rezultat un copil, Aiexan dre, ce are în present aproape doi ani, scrie Paris-Match. Familia Grimaldi a refuzat orice comentariu.’însă avocatul Thierry. Lacoste a informat că în zilele următoare se va decide o strategie jdridfcă.. Nicole Caște (33 ani) spune că l-a întâl- nit pe prinț in iulie 1997. Femeia susține că un test de paternitate a fost efectuat în 2003 și că prințul a semnat, în fața notarilor, un act de recunoaștere ă copilului. „A pus condiția ca acest act să nu fie înregistrat la primărie decât după moartea tatălui său”, declară femeia, care mai spune că ea nu are o copie după acest act.

mie „cea mai frumoasă descoperită vreodată în Egipt”. Descoperirea, făcută cu două luni în urmă, a fost prezentată presei marți de către Zahi Hawas. Mumia era închisă într-un sarcofag de lemn îngropat în nisip în necropola regelui Teti I. Lințoliul de in și papirus ce acoperă mumia din cap până în picioare are desene cu zeul morții, Anubis, pregătind corpul, în timp ce Osiris, Horus și cei patru copii ai acestuia sunt așezați în fața ofrandelor. Zeița adevărului și justiției, Maat, se află lângă ei.
Desene în culori viiScenele din viața de apoi, așa cum și-o imaginau egiptenii, sunt prezentate în culori Vii, cu o dominantă albastră.Mumia, a cărei identitate nu a fost stabilită încă, datează din dinastia a XXX-a (378 - 341 î. Hr). După identificare, mumia va fi expusă la muzeul Imhotep

A murit de cancer

o mască funerară de aur și un lințoliu foarte colorat, a fost descoperită la Saqqara. „Nu avem nimic asemănător în muzeele egiptene”, a declarat presei secretarul general al Consiliului Superior al Antichităților din Egipt, Zahi Ha- was, ce consideră această mu-

Mumia in sarcofag

în ultimul 
momentCannes (MF) - Filmul ș „Conte de cinema” al i regizorului coreean Hong i Sangsoo a fost invitat în j ultimul moment la cel ț de al 58-lea Festival de la ț Cannes și va participa la ] competiția pentru Palme ș d'Or alături de alte 20 de ; filme anunțate pe data j de 19 aprilie.Două filme suplimen- i tare vor participa și la = secțiunea Un certain Regard, la care concurează ; regizorul român Cristi j Puiu cu „Moartea dom- ; nului Lăzărescu”, „Eli, i Eli, Lama Sabachtani” i de Aoyama Shinji (Japo- j nia) și „Marock” de Lai- î la Marrakchi (Maroc), i un film de debut care i concurează pentru pre- î miul Camera d'Or. ;Filmul „The Buried i Forest” de Kohei Ogouri i (Japonia) va fi proiectat ș atât în selecția oficială, j cât și la secțiunea para- ; lelă Quinzaine des reali- i sateurs. I

Rudy Provencio
(Foto: EPA)

Stătea 
rău cu 
banii
Santa Maria (MF) - 

Marți, acuzarea a 

chemat un nou mar

tor, pe Rudy Proven

cio, fost asistent artis

tic, angajat de Jack- 
son în 2001. El a lu

crat pentru cântăreț 
până în februarie 

2003. Potrivit presei, 
acesta știe multe lu

cruri despre anturajul 

starului. Expertul con

tabil John Durass O’ 
Bryan a afirmat- că 

Jackson a împtumu- 

tat 70 milioane dolari 

intre 1999 și 2003 și 
că în această perioa

dă a cheltuit cu „20- 

30 de milioane mai f 

mult decât câștiga".

■ Napoleon a murit de 
cancer la stomac, și nu 
otrăvit, susțin 
cercetătorii elvețieni.Geneva (MF) - Partizanii tezei otrăvirii susțin că Napoleon avea o greutate anormal de mare pentru un bolnav de cancer la stomac. Comparând însă cele nouă perechi de pantaloni purtați de împărat înainte și după sejurul său în e- xil pe Sfânta Elena, autorii studiului au putut să determine că Napoleon a pierdut 11 kilograme în cele cinci luni de dinaintea morții.

.... -
la stomacPotrivfeș-stediului; este de necontestat faptul că Napoleon a suferit de o „tumoare malignă” gastrică încă din toamna anului 1820. Starea sa s-a alterat progresiv până în mai 1821 și o hemoragie în partea superioară a tubului digestiv a complicat cancerul.Cât despre prezența arsenicului în plbul său, principalul indiciu pentru ipoteza otrăvirii, oamenii de știință elvețieni o explică prin obiceiul fabricanților de vin de la acea vreme de a-și curăța butoaiele cu arsenic. Napoleon, se știe, era mare amator de vin:

Interzice majorateleAustin (MF) - Parlamentul statului Texas a decis să interzică prin lege numerele ma- joretelor la evenimentele sportive din școli, deoarece sunt „mult prea sugestive”. Noua lege vizează interzicerea portului anumitor haine, ca fustele mini, la. evenimentele sportive din școli. „Unele (majorete) sunt de-a dreptul vulgare. Se pot vedea aceleași lucruri ca în cluburile pentru adulți”, a declarat marți Joe Deshotel, reprezentant democrat al Texasului.

Adevăr istoric despre cruciade
■ Regizorul Ridley Scott 
rid crede că va stârni 
polemicTcu noul film, 
„Kingdom of heaven".Washington (MF) - Regizorul Ridley Scott a declarat că cel mai recent film al său, „Kingdom of heaven”, a respectat adevărul istoric despre cruciade și nu va stârni po- . lemici.„Filmul va stârni mai puține polemici decât vă imaginați, sunt sigur de asta”, a afirmat britanicul în vârstă de 67 de ani, autorul filmelor „Blade Runner”, „Thelma and Louise” sau „Gladiator”, la o întâlnire cu presa de la Washington. „Kingdom of heaven" are lansarea săptămâna a- ceasta în cinematografele a- 
0 nouă specie de

♦

■ Acest dinozaur își 
lovea rivalii cu capul 
pentru a câștiga 
favorurile femelei.Washington (MF) - Un craniu aproape complet al unui exemplar din această specie a fost găsit în Iowa, în timpul unei misiuni de anul trecut. Muzeul de istorie naturală de la Indianapolis a precizat că

fl

mericane. „Nu cred că va supăra pe nimeni. Surpriza este că am reușit să echilibrăm destul de bine lucrurile”, a spus el, adăugând că la vremea cruciadelor fiecare ta-

Specie nouă

Ridley Scott la o întâlnire cu presq de la Washington (Foto: era)bără era considerată păgână de către cealâltă.întrebat .^că vede o paralelă Intre această epocă și perloada de după 11 septembrie, cânji unii au vorbit des-
dinozaur ierbivor

» pre o posibilă cruciadă, Scot» s-a mulțumit să spună! „O modalitate de a vorbi despre prezent este evocarea trecute- - lui. Paralele există între bricQ moment al istoriei și prezent”. Scott a ales să-și situeze acțiunea filmului între a doua și a treia cruciadă, hltr-o perioadă de,, tolerant și pace relativă”.
Trece la comedieScott dorește să registrul după acest film și se gândește să filmeze o comedie în Franța. „Cred că întâi de toate am nevoie să mă odihnesc puțin” după promovarea filmului, „insă mă gândesc să filmez i ccÂiedie ce”, a spus el, fără a face alte precizări.

schimbe

(Foto: EPA)exemplarul găsit face parte din grupul Pachycephalosau-

rus, avea dimensiunile unui cal și era ierbivor.Craniul, vechi de 66 de milioane ahi, a fost trimis la muzeul din Indianapolis, unde cercetătorii și-au dat seama © aparține unei specii ne- cixnOscute, cu bot 1 excrescențe cefalice și ta foarte aplatizat. Pachyeeph. us suni cunoscuți pehtru forma deosebită a capului.

! dmtr-un pr| A fost reI ale unui arid î» Gran


