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București - Membrii Cabi
netului și-au depus, ieri, de
clarațiile de avere, în forma

■ în județul Hunedoa
ra, rămâne o problemă 
găsirea unor profesori 
care să le facă față.

■ .. ■
loare impozabilă de 220 de 
milioane de lei, ambele moște
nite. Singura mașină este o 
Dacia 1310, fabricată în 1991. 
Barbu are conturi și depozite 
în valoare de 565 de milioane 
de lei și de; 14 mii de euro și 
este acționar la zece societăți.

Iui ia Winkler are aparta
ment, casă și casă de vacanță, 
depozite de 420 milioane lei, 
dar și datorii de 5600 euro.

Topul spectatorilor lasaTâ^sporturilor 
Ceh două echipe de handbal din Deva plăt sc tribut 

slabei- r performanțe din sezon

propusă de Executiv. Minis
trul Muncii, Gheorghe Barbu, 
a consemnat în declarația sa 
că deține terenuri agricole, fo
restiere și intravilane, pre
cum și două apartamente și 
două case la tară, toate în ju
dețul Hunedoara. Apartamen
tele sunt în Deva, au valoare 
impozabilă de 667 milioane, 
respectiv 442 milioane de Iei, 
iar casele de la tara au va-

Sport
GabcOuspendat 
două etape

neMarandaLinz, coordona
torul Centrului de matema- 
tică. Acești copii au nevoie de 
o educație specială pentru a- 
șî putea valorifica potențialul, 
așa că găsirea profesorilor 
potriviți este pe cât de dificilă 
pe atât de necesară. Numai 
pentru 'Centrul de matematică 
este nevoie de 80 de profesori!

Deva - Odată cu Vara, asu
pra orașelor se abat roiuri, 
roiuri de țânțari. în principiu, 
edilii localităților ar trebui să 
rezolve această problemă.

Cu toate acestea, an de an. 
problema țânțarilor rămâne 
una de actualitate. în 2004, 
municipalitatea a neglijat

oameni sunt supradotați, ei 
bine noi „ne lăudăm” cu un 
procent dublu: 4%. Chiar da
că hunedorenii nu i au luat la 
numărat pe cei superinteli- 
genți, există un s sten chiar 
dacă imperfect, d* cuantifica 
re a „tinerelor speranțe”: Cen
trele județene pentru tinerii 
capăbili de performanță. Aici

țj>) spirei du; In pur
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Spectatort/meci

Deva (L.L.) - Din inițiativa prefectului 
Cristian Marius Vladu și în colaborare cu 
Direcția Agricolă Hunedoara, proprietarii 
terenurilor agricole afectate de inundații 
vor primi, prin intermediul primăriilor, 
cartofi de sămânță. 50 de tone de cartofi vor 
fi distribuiți gratuit în comunele Blăjeni, 
Bretea Română - 0,3 tone, Gurasada, Teliuc, 
Ribita - 2 tone, Hărău, Brănișca, Ilia, Lun
ca Cernii, Vata - 3 tone, Simeria - 7 tone, 
Deva - 9 tone și Valea Jiului - 10 tone. 
Cartofii vor fi distribuiți celor păgubiți. în 
funcție de datele întocmite de fiecare 
primărie privind situația terenurilor agri
cole afectate de calamități.

acest aspect. Contactat de 
C.L., Florin Oancea, vicepri- 
marul municipiului Deva a 
declarat că, în acest an, este 
hotărât să rezolve această 
problemă apelând la aviația 
utilitară.

„Este o metodă deosebit de 
eficientă și în această lună va 
fi pusă în aplicare, susține 
viceprimarul. Vom închiria 
un avion utilitar și vom 
deparazita toate zonele în 
care trăiesc aceste insecte. 
Mă refer aici la pădurile din 
apropierea orașului și bine
înțeles a parcului", a declarat 
Florin Oancea.

..

* Gheorghe Barbu are 
case, terenuri, acțiuni 
la zece societăți și... 
mașină autohtonă.

școlare și în fițnctie de 
cereri, dar, la început, toți 
sunt supuși unor teste”, spu-

se adună cei mai fe^Jinfce 
cei buni să fie pregătiți p&r, 
tru performanță. „Se formea
ză grupe1 la nivelul fiecărei 
clase, cu câte 20-30 de elevi. 
Sunt selecționați în funcție de

Deva (M.T.) ■ Barb ț 
Ion, în vârstă de 51 de 
ani, din Sălașu de Sus, a 
fost lovit în plin, pe tre
cerea de pietoni; de un 
autoturism condus de 
Teodor Iovăneasă. In ur
ma impactului, victima a 
suferit multiple fracturi, 
fiind internată la Spitalul 
Municipal Hunedoara.

Panoramic
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nl?iaCara Olimpică”, monumentul care a fost prevăzut 
în proiect pentru a-1 străjui pe cel al gimnasticii rema 
nești, situat în Piața Arras din Deva, a fost finalizai de 
sculptorul Nieolae Adam, /p.3 1 !>■

țânțarii -„lichidați" din avion
■ Viceprimarul 
Oancea, pregătește un 
atac aerian asupra 
țânțarilor din Deva.
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• Suspiciuni. Israelul .nu este implicat" în 
cazul expertului Pentagonului care a fost 
arestat oupă ce a dezvăluit unul grup prols- 
raellan Informații ultrasecrete despre even
tuale atacuri americane în Irak, a declarat 
Ieri un responsabil de rang înalt Israellan.

• Revendicare. Gruparea Islamlstă Ansar al- 
Sunna, care are legături cu rețeaua al-Qalda 
din Irak, a revendicat, miercuri, într*un co
municat publicat pe Internet,, atentatul sinu
cigaș comis la Erbll, soldat cu 46 de morțl.

Premlerui IfoHan nu mal are susținerea aHațDor. 

Berlusconi, ținta ironiilor
Roma (MF) • Ideea înființării unui par

tid unic de dreapta, care să câștige alegerile 
din 2006 din Italia, lansată de premierul Sil
vio Berlusconi, nu a provocat entuziasm în 
tabăra allaților săi politici, fiind chiar iro
nizată de Liga Nordului. „Un partid unic, 
un singur lider... un sistem care fUncțkmea- 
ză ta Cuba de 60 de ani”, a scris cotidianul 
La Pedanta, care aparține mișcării populiste 
și xenofobe Liga Nordului. Umberto Benei, 
liderul mișcării, care s-a retras de pa sce
na politică ta 2004, după ce a suftrit un in
farct, urmează că se pronunțe, vineri, asu
pra propunerii lui Berlusconi, a anunțat mi
nistrul italian al Reformelor, Roberto Gfo- 
deroli. Premierul italian a lansat, săpft
na trecută, ideea iBfLknț&ril unul pi ante 
pentru a încarna să refac*foste coaliție, dez
binată în urma eeectdnl suferit ta

Transparență totală la Guvern
■ Membrii Cabinetului 
și-au depus IM decla
rație de avere In for
ma propusă de Executiv.

București (MF) • Membrii 
Cabinetului și-au depus ieri 
în ședința Guvernului decla
rațiile deavere. ta forma pro- 
pui de Executiv. Excepție fa
ce ministrul Afacerilor Exter
ne, Mihai Răzvan Uhgureanu, 
care nu a fost prezent h șe
dință. „Cred că este un exem
plu care întărește ideea că do
rim o guvernare corectă și 11 
transparentă și să dăm cetă*'.  
ternilor posibilitatea să vadă 
ce fac persoanele care conduc 
destinul țării”, a declarat pre
mierul Călin Popescu Tăricea
nu. Comisia juridică a Came
rei Deputaților anunțase că 
va solicite Guvernului să 
amâne, printr-o ordonanță de 
urgență, termenul limită pen
tru depunerea noilor declara
ții de avere și interese. între-

Explozii
Nbw York (MF) - Două 

dispozitive explozive arti
zanale au provocat defla
grațiile care s-au produs 
joi dimineață, ta fața con
sulatului britanic din 
New York. Exptotlile au 
spa^MtenuriOădirilor 
din împrejurimi, dar nu

Călin Popescu Tăriceanu 

bat cum comentează faptul că 
unii senatori se pronunță îm
potriva actualelor formulare 
ale declarațiilor, premierul a 
arătat că Parlamentul are 
dreptul să îșl prezinte punc
tul de vedere, dar că toți tre
buie să respecte legea, amin
tind că ordonanța privind de-

darațiile de avere și de inte
rese este deja în vigoare.
Rubrici noi

în forma propusă de actua
lul Guvern, demnitari, ma*  
gistrații, funcționarii publici 
și persoanele cu funcții do 

'conducere și de control trsbu*

te să își prezinte în dedare- * 
tills de avere nu numai tere
nurile, casele și vehioulele de
ținute, dar și eventualele biju
terii, odecții de artă și obiec
te de numismatică. De aseme
nea, ta declarațiile do intere
se va trebui menționată și 
eventuala calitate de membru 
al unei confederații sindicale 
sau al unui partid politic. 
Formularele declarațiilor de 
avere șl de interese au fost 
aprobate de plenul Senatului 
cu amendamente majore față 
de forma actului normativ 
emisă do Guvorrf,precumho- 
includerea a valor 
a bijuteriilor și 
artă, elim 
conform căruia

ui

avere sunt acte publice și răs
pund legii penale pentrii ine-; 
xactitiți sau caracteru) incom
plet. Executivul spera ca for
mularele declarațiilor de ave
re și de interese să fie apro
bate de Camera Deputaților 
in forma propusă de Guvern.

Refuzați la Parlamentul European 
■ Observatorii români 
și bulgari nu sunt 
agreați de creștin-de- 
mocrațl și socialiști.

Strasbourg (MF) - Parla
mentul European â decis til 
amâne primirea observatori
lor din România și Bulgaria 

-până ta 1 ianuarie 2006 sau 
$Jiiar.3OO7 ta cazul aplicării 

salvgardare. De
feat*  miercuri 
. a președinților 

fior parlamentare, în

hgrijorare
New York (MF) - Se 

cretarul general ONU, 
Kofi Annan, și-a expri
mat „profunda preocu
pare” ca urmare a unui 
incident produs ta re
giunea Bekaa, prin care 
unei echipe ONU care 
verifica retragerea tru
pelor siriene din Liban 
„i-a fost încălcat dreptul 
ta libertatea de mișca
re”. „Elemente din ca
drul armatei palestinie
ne au deschis foc de 
avertisment ta ■ aer, în 
timp ce aceștia inspec- 
tau-zona din Valea Be
kaa”, a anunțat Stepha
ne Diyarric, purtător de 
cuvânt al ONU. „Kofi 
Annan deplânge acest 
incident El așteaptă din 
partea guvernului liba
nez-să asigure securi
tatea misiunii de verifi
care. Kofi Annan înțele
ge ca acestei 
echipe să-i fie 
acordată o li- 
bert&te de miș- 
care deplină WQfW 
și necondițio- 
nată ta per-

'4*

altor grupuri politice mai gata să primească observatori 
mici. „Consider rușinos -fap
tul că cele mai mari două gru
puri din Parlament (PPE și 
PSE) pot acționa într-un mod 
atât de meschin față de viito
rii lor colegi, după ce, cu nu
mai trei săptămâni în urmă, 
la Strasbourg, și-au dat con
simțământul pentru aderarea 
celor două țări”, a declarat 
Graham Watson, liderul Ali
anței Liberalilor și Democra
ților pentru Europa, cel de-al 
treilea grup ca mărime din 
Parlamentul European. Deși

9‘

au fost eh
^urlații
soția sa și doi dintre fii, ar putea astfel obține un nou

. ciuda onoclției liberalilor și celelalte grupuri politice erau

la 1 septembrie, socialiștii și~ 
creștin-democrații refuză să'- 
acorde Bulgariei și României 
„aceeași curtoazie ca în cazul 
odor zece state care au ade
rat anul trecut”.
Păr*  Îndoieli

„Această decizie sugerează 
mal mult decât un indiciu pri
vind o ezitare de a saluta Ro
mânia și Bulgaria în Uniunea 
Europeană. Aceste țări trebuie 
să nu aibă nici o îndoială^ de
spre cine le sunt prietehir, a i 
remarcat europarlamentarul.

ng f r lb ■ r- ■** ■ ’ll** ■w’

Critici
Ankara (MF) - Cance- 

ș larul german, Ger
hard Schroeder, a cri
ticat o serie de defi- 

i aențe ale sistemului 
i democratic din Turcia 
I și a avertizat această 

țară să aplice pe de- 
i plin reformele, ih ve

derea integrării euro- 
pene. „Relele trata- 
mente aplicate de 

i forțele de securitate, 
i ngrădirea libertății de 

exprimare și discrimi
narea femeBor nu 
sunt compatfoile cu 
valorile noastre co
mune", a dedarat 
Schroeder. Oficialul 
turc a făcut apel la 

' aplicarea efectivă a
amendamentelor 
aduse legilor adopta
te de guvernul turc, 
fo vederea unei de- 
«ne cornerman ta 
normele democratice 
eurepene șia subli
niat <ă această țară 
trebuie s» continue 
activitatea pe calea 
reformelor.
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Vfcii de procedură
Washington (MF) - Procesul 

tinerei americance Lynddie 
England, judecată în scanda
lul abuzurilor de la Abu Gha- 
rib, a fost sistat pentru vicii 
de procedură, după ce, mier
curi, un superior al acesteia 
a declarat că ea nu este res
ponsabilă de actele comise 
asupra deținuților irakieni. 
Dosarul acuzării va fi reexa
minat de autoritățile militare 
americane, iar acuzata va tre
bui să decidă din nou dacă se 
declară vinovată. Fotografia 
în care England ține în lesă 
un deținut irakian dezbrăcat 
a devenit un simbol al scan- • 
dalbi iust tag comise,la 
Abu Ghraib" Miercuri, capo
ralul Charles Graner, care s-a 
aflat la Abu Ghraib împreună 
cu England și care in prezent

ispășește o pedeapsă de zece 
ani de închisoare pentru co
miterea de abuzuri, a declarat 
că el i-a ordonat tinerei să îl 
țină pe deținut în lesă. Aceas
tă declarație contrazice măr
turia de culpabilitate făcută 
luni de England.
A recunoscut

„Dacă nu credeți că sunteți 
vinovată și că doar ați execu
tat ordinele caporalului Gra
ner, atunci nu vă puteți decla
ra vinovată”, a spus judecăto
rul, adresându-se lui England. 
Recunoscându-se vinovată pen
tru șapte capete de acuzare, 
England a acceptat de fapt că 
procesul nu va stabili faptele, 
ci este doar o procedură pen
tru fixarea pedepsei. în Sta? 
tele Unite, acuzații obțin de 
regulă pedepse reduse dacă 
își recunosc vina.
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Bulgarii se retrag
Sofia (MF) - Parlamentul de 

la Sofia, al cărui mandat ex
piră peste două săptămâni, a 
decis ieri retragerea totală 
contingentului bulgar din— 
Irak până la sfârșitul anului, 
în conformitate cu solicitarea 
în acest sens făcută de Guver
nul de centru-dreapta. Aceas
tă decizie, adoptată în urma 
unor aprinse dezbateri, ar 
putea fi reexaminată de Par
lamentul care va fi desemnat 
după alegerile de la 25 iunie. 
Totuși retragerea trupelor 
bulgare din Irak nu pare să 
fie pusă in cauză, în condițiile 
în care stânga, favorită în ale
geri, dorește și ea repatrierea 
militarilor din Irak, eventual 
chiar mai repede.

4

Zarqawi, inculpat în Iordania 
în contumacie. După un prim 
ultimatum de zeceji 
tea acordă un m 
două săptămân 
începerea procefel Acesta 
este un nou az îp care este 
implicat al-Zart^^i. 
Capete de acuzare

Istamistul iordanian și Abu 
Audeh sunt acuzați de com
plot în vederea unor activități 
teroriste, transport și deținere /• 
de substanțe explozive. Dat în - 
urmărire din 1999, al-Zarqawi 
mqi este judecat în contuma
cie la Amman pentru pregă
tirea unui atentat cu arme 
chimice, dejucat de autorită- 
țile iordaniene. Statele Unite 
oferă o recompensă de 25 de 
milioane de dolari,pentru cap
turarea liderului al-Qaida.

Amman (MF) - Un tribunal 
iordanian i-a acordat lui Abu 
Mussab al-Zarqawi un ulti
matum de zece zile pentru a 
se prezenta în fața justiției 
într-un nou caz legat de acti
vități teroriste. Ultimatumul, 
publicat joi în presa locală, se 
referă și la un complice al lui 
al-Zarqawi. „Dacă nu vă pre
zentați în acest interval, veți 
fi dați în urmărire”, precizea
ză textul, care i se adresează 
lui Ahmad Fadei Nazzal al- 
Khalaileh, alias Abu Mussab 
al-Zarqawi, și lui DiraT Ismail 
Mahmud Abu Audeh, alias 
Abu Abdel Rahman al-Af- 
ghani. Potrivit legislației ior- 
daniene, tribunalele trebuie 
să îi citeze la procese pe in
culpați, iar în cazul în care 
nu se prezintă, vor fi judecați
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• Lucrări CFR. Datorită lucrărilor la infra
structura căii frate ungare MAV, în perioada 
7-13 aprilie, trenurile care circulă pe ruta 
Arad - Curtici - Lokoshaza -■ Bekescsaba - 
Budapesta și retur vor circula deviat, pe ruta 
Arad- Salonta - Kotegyan- Budapesta și 
retur. (M.T.)

• Lansare de carte. La Librăria Diverta 
„George Enescu" din Hunedoara va fi lansat 
volumul „R'Estul și Vestul", apărut la Editura 
Polirom, semnat de ministrul Mircea Miclea 
și de cunoscuta teoreticiană feministă 
Mihaela Miroiu. Evenimentul este fixat pen
tru ora 17.00. (S.B.)

•»

Justiția greu de 
legat ia ochi
Adrian SSiJgean___________
■driM.BaiațMntbrfonn fMdla.ro

Un liceu - 300 de elevi drogați
■ Jumătate dintre 
liceeni consumă dro
guri; majoritatea pen
tru a „trece o barieră".
Raluca Iovescu_______________
raluca.iovescu@informmedia.ro

Deva (R.I.) - Sondajele fă
cute în rândul adolescenților 
relevă că cea mai importantă 
valoare în viziunea lor este 
banul; secretul reușitei și al 
fericirii! Ca să faci rost de ei 
trebuie să fii „competitiv”. 
Iar cei care nu sunt se pot 

■ stimula! Drogurile și violența 
merg, se pare, mână în mână,

Ministrului Justiției, Monica Macovei, i 
se tocește reforma de platoșa inex
pugnabilă a sistemului juridic românesc. Ce 

vrea de fapt Macovei? Printre altele, criterii 
obiective de repartizare a cauzelor către 
procurori, restricționarea distribuirii dosarelor 
pe linie ierarhică, reducerea condițiilor de 
vechime pentru promovare, o statistică-pontaj 

- s pe magistrat privitoare la eficiența actului de 
justiție, condiții stricte pentru solicitarea 
strămutării sau a recuzării. în paralel însă, 
Monica Macovei vizează obținerea controlu
lui direct asupra numirilor pe funcție la 
nivelul șefilor Parchetului General, PNA și 
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism.

Acum, revocarea lor din funcție se poate 
face doar pe motive disciplinare și la inițiati
va, fentă superbă, a organismelor de con
ducere pe care dhiar ei le prezidează. PNA-ul 
și Parchetul ICCJ vor fi obligate să depună 
i'âpdârte de âctivîtăte fnPariitneht^ CSM. E 
clar că după reformă, ședințele de bHanț în 

v Justiție nu vor mai fi arteziene de flori și. / 
? șampanie.

Reforma este gândită să „taie" începând 
de Jâ Legea de organizare judiciară și 
statutul magistraților cu efecte și asupra CSM. 

Pacientul acuză însă medicul că a confundat 
. bisturiul cu șișul. Nicolae Popa, președintele 

Cjjiccj, vorbește de puseuri de neconstituțional-
* itate, Viorica Costiniu, președintele Asociației 

Magistraților din România, amintește de o 
reformă care pedepsește magistrații, în timp 
ce amenințările cu pensionarea din partea 
magistraților pare a bloca Justiția... de vârsta 
a treia. Și-apoi, ce-i drept e drept, ne 
întrebăm și noi cum poate un ministru, să 
schimbe toți greii din Justiție, iar aceasta să 
treacă clasa la...-apolitică. Reforma trebuie 
făcută. Vorba unui tânăr magistrat: Reforma 
justiției? Doamne ferește! Că bine ar fi..." Nu 
știm deocamdată cum va fi ea legată la ochi 
fără a rămâne și pe mai departe chioară...

pentru cei care vor să fie 
„cool”.
Consumatori de ocazie

La Grupul Școlar „Grigore 
Moisil” din Deva s-au dez
bătut tocmai urmările unui 
astfel de comportament și 
concluziile unui sondaj făcut 
printre elevi. Au fost ches
tionați aproximativ 700 de ele

Grevă generală la CFR
Deva (I.J.) r 80 de zile de 

negociere cu I Guvernul și o 
grevă de avertisment n-au 
fost suficiente pentru ceferiști 
pentru a-și rezolva situația. 
Angajații CFR n-au reușit 
încheierea Contractelor Co
lective de Mutică 2005/2006, 
ca urmare au hotărât de
clanșarea unei greve generale 
între 12 și 14 mai. „Ținând 
cont de situația grea generată 
de inundații s-a hotărât 
declanșarea greveip§ o 
perioadă de trei zile și nu pe 
perioadă nedeterminată. Ast
fel, în cele trei zile, activi
tatea va înceta în intervalul 
orar 745, perioadă în care 
trenurile de marfă și călători

iCum ar fi să vă numiți... Troacă?

Drumuri de zgură
Deva (M.S.) - Drumurile județene din 

localitățile Vadu Dobrii și Bătrâna vor fi 
prunele ce vor fi construite, având la bază 

zgura măcinată, a anunțat 
ieri prefectul Cristian Vladu. 
Zgura va fi compactată și va 
măsura 20-25 centimetri, 
grosime. Peste zgură va fi 
așternut stratul de asfalt. 
Drumurile vor fi prevăzute 
cu borduri și șanțuri. „Avem

cea mai mare rețea de drumuri județene din 
țară, dar și cea mai puțin modernizată. Fără 
o infrastructură bună nu vom putea face 
nimic”, a spus prefectul.

■ Șase cetățeni din 
Deva au ales, de la 
începutul anului, să-și 
schimbe numele.

Clara PAs___________________
clara.pacginformnMdia.ro

Deva - Majoritatea a cerut 
modificarea pe cale adminis
trativă a numelui de familie, 
a declarat Melinda Bokoș, șef 
Birou Stare Civilă Deva. Dar 
pentru ca solicitarea să fie 
acceptată trebuie să dovedești 
că ai un motiv întemeiat, 
adică un nume mai puțin

cristian Vladu

Clubul artelor, la Orăștie
Orăștie (V.Rj - Clubul artelor, inițiat în 

februarie a.c.. are loc la începutul fiecărei 
luni la Casa de Cultură Orăștie. în ediția de 
ieri s-a lansat volumul de poezie ..Portrete 1 
și instantanee'-, al lui Vie Viruil Bălan. La 
realizarea manifestării a contribuit și .tru
pa de teatru a Colegiului National ..A. 
Vlaicu” Orăștie. nea declarat Victoria 
Moldovan, directoarea instituției culturale.

--------------------■----------țg-T---------
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A apărut revista 
"Crisalide"

Deva (V.R.) - A apărut 
numărul 12-13/2005 al revistei 
„Crisalide”, realizată de ele
vi și profesori de la Școala 
Europeană „Andrei Șaguna” 
din municipiul Deva. Tema
tica acestui număr al revis
tei este diversă. Sunt reflec
tate principalele evenimente 
ce au avut loc în viața șco
lii în această primăvară: 
vizită în Polonia, în cadrul 
unui proiect internațional; 
Spring day; dezbaterea „Ega
litatea șanselor „din cadrul 
„Primăverii europene”.

Nu sunt uitate nici săr
bătorile de primăvară: Măr
țișorul, 8 Martie, Sfintele 
Paști. Creațiile elevilor 
(inclusiv în limba engleză), 
articolele despre Cetatea 
Devei, despre Step by step, 
curiozitățile ș.a. completează 
fericit sumarul revistei 
..Crisalide”.

Scenete antidrog Interpretate de elevii de la "Molsil" (Foto: Tralan Mânu)

vi. Dintre ei, 224 au declarat 
că au fost implicați în con
flicte, 244 au făcut „lucruri 
riscante”; 400 dintre ei con
sideră drogurile o problemă 
în comunitate, dar peste 300 
dintre ei consumă diverse ca
tegorii de droguri (alcool, 
tutun, cafea, droguri).

Patru elevi au recunoscut 

nu vor circula. Vor fi afectate 
zilnic aproximativ 2034 de 
trenuri”, declară Ionel Țiț, 
liderul sindicatului inde
pendent „Feroviarul M/C” 
Hunedoara.

obișnuit. Deciziile sunt luate 
adesea din cauza atitudinii 
răuvoitoare a celor din jur, 
manifestată atunci când întâl
nesc nume ca, să spunem, 
Stafie, Purcică, Pârțu, Pulpă, 
Troacă, Broască, Pupăză, 
Vițel sau Hârjeț.
Acte noi

Cei care doresc modificarea 
numelui sau prenumelui tre
buie să se adreseze birourilor 
de stare civilă de pe raza 
cărora locuiesc. După efectu
area demersurilor legale, 
solicitantului i se vor elibera 
„noile” acte de stare civilă.

Tânăr înecat în Jiu
■ Uricani (M.T.) ■ Un tânăr 

de 17 ani s-a înecat în apele 
Jiului în timp ce fugea de 
polițiști. în 4 aprilie, în 
jurul orei 20:00, Ciprian 
Petrică Stăncău a părăsit 
domiciliul și nu s-a mai 
întors. în noaptea de 4 spre 
5 aprilie, împreună cu doi 
prieteni de 17 și 18 ani au 
intrat în incinta EM Valea 
de Brazi de unde au vrut să 
fure fier vechi. Au fost 
văzuți de paznici și o 

Apele râului Jiu "înghit" tinerii imprudenți

că au luat canabis și mari
huana.

Elena Gavriș, responsabilul 
programului, crede că „în 
spatele consumului de stupe
fiante stă tristețea și sin
gurătatea adolescentului, lip
sa de afecțiune din jurul său”. 
Majoritatea celor care con
sumă droguri puternice „simt

Sponsorizări după ureche
Deva (T.S.) - Deși a 

obținut medalii interna
ționale, echipa de culturism 
a județului, este tratată cu 
dispreț de edilul munici
piului Deva.

Aproximativ patru mi
liarde de lei. Aceasta este 
suma pe care o va primi, în 
acest an, de la bugetul 
primăriei Deva, echipa de 
fotbal CS Deva.

Echipă care, la*ora  actu
ală, se zbate undeva pe 
poziția a douăsprezecea a 
diviziei B.

între timp, echipa de cul
turism a județului, antre

Vor urma apoi cereri, dru
muri și bani pentru înregis
trarea noului nume pe restul 
documentelor legale deținute 
anterior (diplome, acte nota
riale, certificate de propri
etate etc.).

Certificat stare civilă - copii lega

lizate
Dovada publicării cererii de mo

dificare a numelui în Monitorul 
Oficial_______________________________

Cazierul fiscal și cel judiciar 

Alte documente: sentințe de 

divorț/de adopție, etc.

patrulă de polițiști și au 
fugit. Ca să scape de 
aceștia, ajunși pe malul 
râului Jiul de Vest, au 
intrat în apă și au înotat pe 
partea cealaltă. La mal nu 
au mai ajuns decât cei doi 
prieteni ai lui Stăncău. Se 
pare că băiatul a fost 
înghițit de apele râului Jiu. 
O echipă formată din jan
darmi, salvamontiști și 
polițiști cercetează ambele 
maluri ale râului. 

consumatori ocazionali. De 
obicei în week-end, la dis
coteci. Zonele cele mai expuse 
sunt Hunedoara și Deva” 
crede Dan Olteanu, coordo
nator al Centrului de Asis
tență Psihopedagogică. în 
medie, trei cazuri noi pe 
săptămână apar la Centrul 
Antidrog.

nată de Valentin Guță, nu 
reușește să obțină de la . 
bugetul local „enorma” * 
sumă de 200 de milioane de 
lei.

Sau mai exact, nu 
reușește să primească, în 
perioada imediat urmă
toare, 40 de milioane de lei, 
pentru participarea la cam
pionatele europene de cul
turism ce vor avea loc luna 
viitoare. ■ Mâi trebuie -să' 
menționăm că echipa con
dusă de Valentin Guță, a 
obținut în fiecare an me
dalii la concursurile euro
pene și mondiale.

Monument
Deva (S.B.) - Monu

mentul „Flacăra Olim
pică” a fost realizat, după 
cum afirmă sculptorul 
Nicolae Adam, „într-o 
perioadă de 3 ani, în 
diverse ateliere și mai 
mult de unul singur, 
pentru că tot timpul a 
fost nevoie de modificări 
legate, în special de rezis
tență”. Este realizat din 
alamă și are zece metri 
înălțime. Costul de 
realizare este estimat la 
circa 1,5 miliarde de lei.
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Mortalii 
Dreptul tov, «mit riMitond; Cwriotf: Man- 
mut, Palnaato ai Hartan (BatțD

Dm (S.B.) - Sârbâtoarsa Irvorul Tămă
duirii ne arați ci harul vindecitor al lui 
Hristos Cel rtstignit $1 înviat se revarsi in 
Biserici, ini Sfintele ei Taine și rugiciuni, 
in mod deosebit, prin milostivirea $1 rugi- 
ciunile Maicii Domnului: „Lucruri mi
nunate și uimitoare a sivârșit Stiptnul 
cerurilor, dintru început prin tine» cea cu 
totul ftri prihană.

Ci $1 de sus a picurat lămurit ca o ploaie» 
in pântecele tiu, dumneseiasci Mireasi, 
arătându-te pe tine irvor din care curge 
toati bunătatea și mulțimea de tămăduiri, 
ixvorând din belșug foceri de bine tuturor 
celor ce au nevoie de Întărirea sufletelor și 
de sănătatea trupului prin apa harului". în 
toate Duminicile care urmeaxi după Săr
bătoarea învierii Domnului pini la Săr
bătoarea înălțării Domnului, se arați într- 

. un tal sau altul puterea vindecătoare a lui 
'Hristos, fie ci e vorba de vindecarea sufle
tului. fie de vindecarea trupului.

t

1QM
1030 Ofta Karen
1140 ta«d taacoHv 
1240 Gtetaat 100% 
1340dVBtșiptateoatefare 
1330
1«00 
1430 
'1540

740 Știri*  PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

MO Onu cm adm câta 
Cu: Dan C Mtoăăescu 

9:151» și takțtit Cu: 
□ Eric Braeden, Joshua 

Moifow, Laureen Befl. 
Doug Davkhon 

1035 Doctad de
0sulete 

11:15 ZMxtelntoopKtitii< 11:15 2MM hbo pesta*
1 12:15 te Bloc 

1340 Știrife PRO TV 
1345 De rfcri

0lumi
1415 Pentru patrie (dramă, 

13 România, 1977) Prima 
parte

1640 Tânăr și neiniștit 
0 Cu: Eric Braeden, 

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

1740 Știrife PRO TV 
17:15 Teo Cu teo Trandafir 

(emisiune de divertis- ■ 
ment)

1940 Știrife PRO TV Sport 
Vremea

2030 Dușmanul dn ape 
□(acțiune. SUA. 2005) 

Cu: Steven Seagal, 
Christine Adams, 
Vefcar Binev. Chris 
Cody (Steven Seagal), 
unul dintre cei mai 
bine cotați mercenari 
din întreaga kme, este 
eliberat din carcera în 
care și-a petrecut ani 
buni și i se promite o 
grațiere pentni care 
garantează ariuși 
președintele SUA».

2230 Războiul stefator 
Q Amermțarea tatonai 

’ (SF, SUA, 1999 Gr U- 
am Neeson, Ewan Mc
Gregor, Natalie Port
man, Jake Lloyd, Ian 

„McDiamid

ly

j

Soluția Intagramel din 
numirul precedent:
J - SUC - M - IUTE - 
ECOU - MIRI - ENE - 
BAT - VICE - TENIS - 
DA - NARI - TRAP - 
TANGOU - L - Bl - SAV
- FE - I - AER - TIC - 
SAL - DUELA - ROD - 
DUET - GG - OA - IBIS
- INIMI - TRIA

ANTENA 1 ACASĂ
' 630 In gura presai 
i 740 Otavelor Sport Cu:

Sanda Nicola 
> 840 CmM de știri - 
! 1040 h gin presei 
• 1140 Gonaas ktarectto 
I 1240 Tom Ctacy’s Net Force

□ Primul episod. Cu; Scott 
Batoria, Joanna Going, 
Xander Berkeley, Brain 
Dentahy, Kris Kristofien 
son. Judge Reinhold. 
Cine controlează Inter
netui, controlează 
lumea mtragă.

Sanda Nnola

1345 Rm artistic 
1640 Observator
1645 Vkrera- A trăi cu pasi- 
0 tare (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio
- Ginex, Edoardo Veto, 

Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pomoadur

17:45 9595-Te tava? ce sâ 
fad

i 
i 
f 
t
i
i
*
4
> 
«
' 1940 Observator Sport
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Meteo. Cu: Alessandra 
Stokescu și Lucian 
Mândruță

540 adevărate 
(reluare)

; 530 Jesus (reluare)
740 Extravagante

: O Afectate 
' &15 Ta voi tatii*  **
! Okdiaști 
! 9:15 RubI (reluare)

10.10 Mama vitreg*  
! 11:15Totuldespra 

0C*mfa
12:15 îngerul nopții
13:15 Răzbunam 
14:15 Pista*  sătatică. Cu: 
0 Mariene Favela, Mario 

Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana 
Rodriguez

1530 Jesus 
1725 Vremea de Aras*  
1730 Poyeștiri arMrate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de 
Lucian Viziru

1840 Rețeta de acasă 
18:10 Lima Primul episod
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2038 CăMorie ptetoutoteă
0 (acțiune. SUA, 2002) 

Cu: JeareClaude Van 
Damme, Tomas Arana, 
Laura Elena Harting, Su
san Gibney, Jessica Bow
man. Jack Logan, un 
agent secret NATO, tre
buie să înfrunte o echi
pă internațională de te
roriști pentru a-și salva 
familia și întreaga lume.

SM tateode (horror, 5UA.

F
S
I
1

s 19:15 Te voi învăță să 
0kd>ești

»
I
i
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î
i
I
I
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2tt15 Numai iubirea. Cu:
0 Corina Dănilă, 

Alexandru Papadopol, 
Oana Zăvorarru, 
Bianca Neagu, lurie 
Darie, Anca Pandrea, 
VladRădescu, 
Tora Vasilescu, Dan Bor- 
deianu, Carmen lones- 
cu. Ioana Ginghină, 
Adela Popescu, Oliver 
Toderiță,

- , Cristina Cioran,
•.ta*

V , ____ Janssen, Antho- 
«S^MLKevtoJ.O'Con- 
• fteor, Wes Stud, Derrick 

O'Connor. 0 bandă de 
hoți se urcă pe un vas 
de lux, dar sunt surprinși, 
când descoperă că acesta 
esto aproape pustiu.

130 Conors fc*radiv  
230 Observator (reluare)
330 Vivere (reluare)
430 9595 - Te taață ce să 

fad (reluare)

"1 fî
»
< 
r

I 
l

a a- _Moraovan, 
Octavian Strunită 

2130QocoM
0 cu piper 

2330 Extrwaganta
0 Anastasia 

030 Răzbunarea
130 Povești*  «Mr*

(reluare)
240 Ciocolată 

0cu piper
440 Muzica de Acasă 
4:45 Rețeta de acasă
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1130 CM minute de culhiă- j 
1145 Pasiuni 
1240 EURQ Dispecer 
1245 A fost odatii hoț
0 (reluare)

1330 TeMwpphg 
1440 Desene animate Quasi- >

EJmodo 
1430s Midi savanțl 
1540 Imprimă In Europa !

Magazin interetnic'
1640 Lecția de privit
1630 Ond minute de cuhw" 16:15 Vino, mamă să 
1645 JumaU TVR ’
1740sRebe«il
1840 JmaM Etnnews pen- ;
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730 Desene anlmoto
840 Teleshopping
830 CaZAR și Tipar 
9:10 SănĂ-mă, prastufel 
O (reluare)

1060 TonomatulDP 2. Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
Invitați In platou, dedi
cații șl mesaje In direct 
prinSMS

PRIMA TV
740 TaWwppta
730 tetata pretată
735 Sport cu HorentiM
840 Tatoshopptog
830 Suta
0 Beedi

930 Dragoste

1040 Kinsky Show Emisiune 
de divertisment

1035 Op Ait
1140 Monica Prezintă Mono- 

ca Pulu
1240 Sport dWylowdoti 
1230 Teleshopping
1235 Bani la greu

Emisiune 
economică

1330 Tetashopplng 
1425 Sunset

0Baadi
15:25 Dragosta

E nt re

I 
t 
t 
t

uu KomaniB 
1830 Auto CUt> 
1940 Soția Iul
0 Lorerao

mi ral! Emisiune 
de divertisment 

17:10 Camera
derte

1&Q0 Focus 
1W Viața ii 

(D extrem

2040 Dragul de 
0 Raymond

2030 d Povești kxntftrfle
UCivIizații dispărute. 

Episodul 1. Știința mod
ernă pune într-o lumină 
nouă mistere ale trecu
tului, considerate până 
acum niște povestiri 
supranaturale. Un docu
mentar despre două civ
ilizații dispărute: dvi- 
lizația peruană de la 
Naska și dvlizația 
MJaittidei.

IJumaMTVR 
I JumaU Euronews pen- 
tu România 
D'afe Iu'Mftidl 
Miss Urărersity (relu

are) 
140Middfeof the Road la 

Buanști (reluare) 
NBA Action 

230 Baschet NBA Detroit- 
Mtaateee (live) 

540sPasiuni

20900 Dansând cu M
□(dramă, SUA, 1990) Cu: ;

Kevin Costner, Graham 
Greene, Mary McDon- j 
nell, Robert Păstorel li, 
Wes Studi. Pelicula 
marchează debutul regi- 1 
^1 I.J ir-J-. r—*

! 840 Stm d*  qdrit (Come-
> Odle, SUA, 2002) 
; ' 930 Vila «ndatWtor 

(Dramă, Belgia, 2002) 
j 1130 Vtantin (Dramă, 
; 0 Argentina, 2002) Cu:
I ' Carmin Maura, Alejan

dro Agrestl
< 1235 OtaMțla donad 

(Comedie, Marea 
Britanii, 2003)

! 1425 Mteqddi Belii (Război, 
; 0 Marea Britanic, 1990)

Cu: Mitthew Modlne, 
Eric Sofa, John Lithgow 

i 16:15 Prfcmla 20 di mdloani 
j 0 (Comedie, SUA 2002) 

Cu: Adam Garda
! 1840 Stare de spirit (Come

die, SUA 2002)
‘ 1930 Cinema, dnemț dne- 

ma Episodul 19 
2040 Orient Express

0 (Dramă, România, 2004) 
2240 Lataufi de stage 

(Pofițist SUA 2002)
■ 23:50 Auto Focus (Biografic,

SUA 2002) 
j 135 Normal (Dramă, SUA 

02003) Cu: Jessica 
Lange, Tom Wilkinson

■ 335 Tentdnator (SF, SUA
! 01984) Cu: Arnold

Schwarzenegger
525 Chema, dnana, dne- 

m. Episodul 19

063007.00 Observator
Deva-(r)

11.00-12.00 Dupi canal 
(Em. de divertisment, 

1530-1535 Publicitate 
23.45-2400 Observator

0830-10.00 Reluarea emisi 
unH din ziua prece
dentă 

1830-1845 Știrile ONE TV .
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARÎ|

TV SPORT

J 1330 Dinastia: In culisele 
serialului (dramă, 
SUA 2004)

• 15.15 Când prietenia ucide 
(dramă, coprod., 
199®

>. 1645 Lari încălcate 
(dMH SUA, 1987) 

1830 0 Hinefe obișnuită 
(ttiBhă, SUA, 1990) 

20.15 AMfare impasibilă 
(thrtlfer, coprod. 2000) 

22.00 Brigada de poliție (s) 
23.00 Cinci zile până mori 

(V) (suspans, coprod., 
2004)

00.00 Cuvânt de onoare 
(ckamă, coprod., 
2003).
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zoral al lui Kevin Cost- 
■ ’ ner și este cel

mai apreciat film din 
cariera actorului. 
Șapte premii Oscar 
(indusiv pentru cel mai 
bun film) au răsplătit 
pelicula lui Costner, fri 
care acesta dă viață 
locotenentului John 
Dunbar. După războiul 
avii american, Dunbar 
cere să fie trimis undeva 
la frontiera vestică a 
SUA, unde se împri-

- etenește cu un grup de 
indieni Sioux.

1:15 Focus (reluare) 
240 Bani la greu 
340 Clubul d*  noapte

f

; 0940 Știrile TV Sport 0930 
' Rodeo 1140 Știrile TV Sport 
> 1130 Baschet masculin (r) 
' 13.10 Pocher 14:10 Fotbal Ala

maar - Sporting (r) 1640 Știrile 
TV Sport- Volei: Belgia - Belarus 
(live) 1630 Faceți jocurilel 
Pocher 1730 TV Sport Special 
18:10 Euroliga de baschet Mac- 
cabi - Panaikos (live) Aproxi- 

r mativ 3.500 de suporteri au fost 
* alături, de echipa ptoieșteană 

ASESOR Ploiești, la câștigarea 
; primei cupe europene la bas

chet 2040 Știrile TV Sport 
i 2040 Euroliga de Baschet CSKA 
1 Moscova - TAU Ceramica (live) 
î 2230 Fotbal: Copa libertadores 
: 2005 0030 Volei: România - 

Norvegia

8

s
t
i
i

12.00 Natura în stare brută 
1400 Cei care s-au mumifi

cat singuri
15.00 întâlniri cu rechinii

1400 Moarte ji boli în famil
ia regată

t
I

I
! ,
î 17.00 Gladiatorii celui de-al
I

$'
I
$

ți

f
î
i
3
S

|

doilea război mondial 
18.00 Aventuri la pescuit 
.1830 Pescuit extrem 
19.00 Tehnologie extremă 

20.00 Vânătorii de mituri 
22.00 Motoare masive 

2230 Mașini la superlativ 

23.00 Curse
00.00 Motociclete americane

a



Al
• i

ȘEE 
DEPARTAMENT 

(cod ref. SD-ZV)

expert ; ki conducerea

$ule pieței șl ale clientului? 
de comunicare, coordonare

r
___

•IM

■ orientare către
•

șl lucru în echipă?
• flexibilitate și responsaoniia«i profesionsiiă, 

loialitate?
• studii superioare?
• cunoștințe limba engleză, operare PC?

Liderul mondial pe segmentul cash&carry angațaazi 
pentru magazinele din zona de vest:

RESPONSABIL 
RESURSE UMANE 

(cod ref. RU-ZV)
Al
• cunoștințe temeinice de legislația muncii?
• experiență relevantă în domeniu?
• atestat de inspector resurse umane?
• capacitate de comunicare, flexibilitate, 

loialitate?
• studii superioare?
• cunoștințe de limba engleză?
• cunoștințe operare PC 

(Word, Excel, FoxPRO)?

W ȘEF RAION/ADJUNCT 
ȘEF RAION 
(cod ref. SR-ZV)

Ai
• orientare către cerințele pieței 

și ale clientului?
• experiență în comercializarea 

și gestiunea produselor?
• exoa ență in conducerea 

unei echipe?
• abilități organizatorice 

șl de comunicare?
• cunoștințe limba engleză, operare PC?

A'

I ECONOMIST / 
CONTABIL CASIER 

(cod ref. EC-ZV)
Aî
• studii superioare?
• experiență relevantă ih domeniul 

Finandar-CGFttâbîl?
• experiență în utilizarea unui oft de 

contabilitate?
• cunoștințe de limba engleză?
• inițianvi Kiuiinater

PROMOTORI 
(cod ref. PR-ZV) 

*> r
orientare către cerințele Dietei 
și ele clientul?

• ttponibitate fnMMIpentru
L o activitate de teren?

• capacitate de comunicare, 
simț organizatoric?

• dinamism, spirit de inițiativă?

1

SEF ATELIER ÎNTREȚINERE 
(cod ret AT-ZV)

'Al
• pregătire de specialitate?
• experiență în domeniul instalațiilor 

sanitare, automatizări și calculatoare, 
echipamentelor electrlce-AMC?

• cunoștințe de limba engleză?
• gândire analitică, prezență de spirit, 

capacitate de comunicare?

ASISTENT DIRECTOR
MAGAZIN
(cod ref. AS-ZV)

Ai
• studii superioare?
• cunoștințe operare PC?
• cunoștințe de limba engleză?
• capacitate de analiză și sinteză?
• capacitate de comunicare?

INSPECTOR 
PROTECȚIA MUNCII 

(cod ret PM-ZV)
Ai
• pregătire de specialitate?
• experiență relevantă?
• flexibilitate și responsabilitate 

profesională?
• capacitate de comunicare?

INSPECTOR 
SIGURANȚĂ 

(cod ret IS-ZV)
Ai
• studii superioare?
• experiență relevantă 

în domeniu?
• cunoștințe operare PC?
• simț organizatoric, dinamism?

ȘEF CENTRU DE CALCUL l LOGISTICĂ
(cod ref. SCC-ZV)

■

Ai
• studii superioare de superioritate?
• experiență hardware, infrastructură rețele, comunicații date?
• experiență sistem de operare Windows NT?
• cunoștințe în domeniul bazelor de date relaționale (Oracle) și a 

mediului de lucru Client-Server?
• cunoștințe de programare SQL?
• cunoștințe analiză logistică date?
• cunoștințe bune de limba engleză?
• spirit organizatoric și managerial?

r

OPERATORI CENTRU 
DE CALCUL / LOGISTICĂ 

(cod ref. OCC-ZV)
Al
• cunoștințe hardware, infrastructură rețele?
• experiență sistem de operare Windows NT și baze de date relaționale?
• cunoștințe operare PG (Windows, Word, Excel)?
• cunoștințe analiză logistică date?
• cunoștințe de limba engleză?
• abilități de comunicare și adaptabilitate pentru

munca în echipă? '

îți dorești:
• să-ți desfășori activitatea într-un mediu dinamic și motivant?
• să lucrezi într-o echipă de tineri profesioniști?
Atunci noi iți oferim șansa:
• unei cariere într-o companie de succes
• unei instruiri teoretice și practice ia standarde internaționale

Dacă ești interesat de oferta noastră, trimite un Curriculum Vitae însoțit 
de o fotografie recentă tip pașaport și o scrisoare de intenție prin e-mail 

la: resurseumane@metro.ro sau pe adresa METRO Cash&Carry 

Romania S.R.L., Șos București-Ploiești nr. 289, CP 0-13 Otopeni, 

România în atenția departamentului Resurse Umane, menționând codul 

de referință.

mailto:resurseumane@metro.ro


sâmbătă, 30 aprilie
ciș, a fost fisurată conducta de apă care alimentează 

municipiul Hunedoara.

• Minerii de la EM Lonea 
renunță la suplimentul lor 

de hrană pe trei zile, în favoarea sinistraților din Timiș. 

• Inundațiile au afectat o fabrică de melci, din Călan, 
în care creșteau 14 mii de melci.

•în urma unei alunecări de 

teren din zona lacului Cin-

• Două tone de fân și 80 mp de acoperiș au fost mis

tuite de flăcări, la ferma unui localnic din Simeria.

• Patru vagoane încărcate 

cu cărbune au deraiat, iar 
altul s-a răsturnat. în urma acestui incident, conduc

ta de termoficare ce alimentează Lupeniul, conducta 

de aer comprimat ce alimentează subteranul EM 

Lupeni și o consolă de cale ferată au fost afectate.

mafii, 3 mai

• Șapte persoane au fost rănite, iar una și-a pierdut 

viața într-un accident rutier petrecut în localitatea 

Aurel Vlaicu. A fost nevoie de intervenția SMURD, 
pentru ca trei răniți grav să poată fi transportați la 

Spitalul din Tg. Mureș.

miercuri, 4 mal

I
T» Două vagoane din cele 
J cinci deraiate, marți, la

Lupeni, au fost scoase din albia Jiului.

Pentru că apelâ se încăpățânează să plece 

din satele bănățeni, iar opinia publică s-a
arătat intrigată de aroganța premierului Călin 
Popescu Tăficeanu, PSD-iștii au ieșit cu mic 
(nu cu mici) cu mare la atac. Astfel au reușit 
să lanseze apă un program denumit „Nouă 
ne pasă!". în care program, atacă virulent 
„aroganța și incompetența actualului Guvern" 
care în opinia PSD, acum în opoziție, nu este 
în stare să gestioneze o situație de criză. 
Uitând bineînțeles că digul a fost construit cu 
mânuța lor..., pe vremea când erau la Putere. 
Pe banii noștri Bineînțeles.

Culmea e că, ieșit în față, fostul ministru 

al Turismului, marele Aghaton (ăla de ne 
umplu1 plajele de palmieri de crăpau occi
dentalii de râs uitându-se la ei cum se ofileau) 
a încurcat numele programului. Și în loc de 
„Nouă ne pasă" a recitat „Nouă ne place". Se 
poate dom'le fost ministru să vă încurcați în 
discurs? Și să vă transformați partidul, din 
mama tuturor răniților, în partidul devorato
rilor de dezastre? Ge să înțelegem de-aici? Că 
vă pasă atât de mult încât vă place?

Prefectul Cristian Vladu

Vom exporta cărbune
B O firmă belgiană menționat că va avea discuții rică. Acest ultim aspect ar p®B O firmă belgiană 
este interesată de
exportul a 600.000 
tone de cărbune.

Deva (M.S.) - O firmă belgi
ană este interesată să cumpe
re, pentru export, o cantitate 
de 600.000 tone de cărbune 
produs la Compania Naționa
lă a Huilei Petroșani, a anun
țat ieri prefectul județului Hu
nedoara, Cristian Vladu. El a

pe această temă cu ministrul 
delegat pentru comerț, Iuliu 
Winkler, și că îl va informa
„detaliat” despre acest posibil 
contract și pe ministrul 
economiei, Codruț Șereș.
Cărbune nesubvenționat

Singurele probleme ar fi că, 
la export, cărbunele nu poate 
să fie subvenționat și trebuie 
să îndeplinească anumite con
diții legate de puterea calo-

tea fi soluționat de firma bel-
giană, care s-a arătat dispusă 
să prelucreze cărbunele cu 
propria sa instalație de sepa
rare fizică. De altfel, firma 
străină, recunoscută pe plan 
internațional pentru instala
țiile de depoluare și exploa
tare a depozitelor de cărbune, 
este interesată și în crearea 
unui parteneriat universitar 
cu instituții de învățământ 
superior din județ.

Partajul la divorț, pe bani „grei"
Deva (M.T.) ■ Cristina R., 

Hunedoara - După termina- 
rea divorțului am început 
procesul de partaj pentru a- 
partamentul care era pe nu
mele amândurora. Fostul șoț 
a făcut datorii, a primit soma
ții de executare silită. Aparta
mentul a fost evaluat la 1 
miliard de lei. Dacă eu nu am 
500 de milioane lei pentru a 
plăti partea fostului soț, iar

apartamentul va fi scos la 
licitație înseamnă că la sfârșit 
voi rămâne cu 500 milioane 
sau cămătarul va primi toată 
datoria, iar ce va rămâne va 
fi al meu?

Răspuns: O să primiți ju
mătate din suma obținută în 
urma vânzării. Vă pot sfătui 
să încercați să obțineți un îm
prumut dacă doriți să rămâ
neți în apartament.

Elevi europeni
Deva (R.I.) Manifestările 

dedicate Zilei Europei con
tinuă și astăzi în mai multe 
localități din județ. Sim
pozionul „România și Uniu
nea Europeană” este găzdu
it de Școala Generală „Mir
cea Sîntimbreanu” Brad, 
unde Sunt expuse și desene 
pe această temă. în Vulcan 
vor avea loc un campionat 
de fotbal, un forum pe In-

Drapelul Uniunii Europene

terhet, programe artistice 
și lecții deschise pe această 
temă. Acțiunile dedicate Zi
lei Europei vor continua și 
pe parcursul săptămânii 
viitoare.

Nu există un singur 
vinovat. în primul 

rând, părinții trebuie 
să-și cunoască propriii 
copii și să discute cu 
aceștia orice subiect. 
Pentru a împiedica ' 
dezvoltarea acestui 
flagel este nevoie de o 
strânsă colaborare 
între familie, societate 
și școală.

Luci Alexa, 
Deva

z->red că în primul 
</rând chiar con
sumatorii de droguri 
sunt cei vinovați. Ni
meni nu te obligă să 
consumi droguri, dar, 
în cazul elevilor de 
liceu, curiozitatea este 
atât de mare încât nu 
se pot abține, indife
rent de prețul pe care 
trebuie să-l plătească.

Nicu Hada, 
Deva

Nu există un 
vinovat, fiind mâi 

mulți factori care duc 
la consumul de 
droguri (televizorul și 
filmele violente). 
Părinții trebuie să 
discute foarte deschis 
cu propriii copii, pen
tru că numai în acest 
fel orice problemă 
poate fi rezolvată.

LUMINIțA, 

Deva

Legea este mult prea 
permisivă. Din 

dorința de a prospera 
repede, unele per
soane fac trafic de 
droguri pentru că este 
una din modalitățile 
prin care acest lucru 
poate fi concretizat. 
Minoritățile aduc cea 
mai mare cantitate de 
droguri. ...------ -

Daniel, 

Deva

rnei care consumă 
Vzdroguri sunt pr inș| 
cipalii vinovați. Este ț 
o problemă a societă
ții' moderne, iar păr^&j 
ții și școala ar trebui^ 
să ia atitudine. Pari 
ții trebuie să fie apro- 
piați de copiii lor și 
să-i avertizeze despr^^-, 
consecințele consumu- j 
lui de droguri.

Ortștia: Muzeul de Etno
grafie și Artă Populară. 

Deva: La Secția de 
Științele naturii, amatorii 

pot viziona o expoziție cu 

caracter permanent.

Brad: Muzeul Aurului

Sarmtaflttusa: Muzeul 
de Arheologie

Petroșani: Muzeul Mine- 
ritului

Muzeul Țarii Hațegului. 
Hațeg - Casa de Culturi
Program: Zilnic: 8.00 - 

14.00, sâmbătă: 8.00 - 

12.00

■■hrii da arii

• Hunedoara: Galeria 
de Arte. Expoziția de artă 

plastică și sculptură a 

Universității Naționale de 

Arte București completată 

cu o miniexpoziție de 

lucrări cu temă religioasă.

e Petroșani. Teatrul „I. 
D. Sârbu". Duminică, ora 

12.30 - „Poeții Văii Jiu
lui": Constantin Cîm- 

peanu. Recită: Rosmarin 

Delica, Surd Salvina, Ghe- 

orghe Stoica, Oana Liciu- 
Gogu.

a Deva. Casa de Cul
tură „Drăgan Muntean". 
Astăzi, la ora 17.00 va 
avea ioc Colocviul „Enes- 

cu - modernitatea 

muzicii lui în Europa" 

Deva. Acesta va fi urmat 

de un recital-din operele 

compozitorului și va fi 
încununat de o expoziție. 

Deva. Centrul Militar va fi 

astăzi, la ora 13.00, gaz
da Simpozionului științific 

„60 de ani de la victoria 

Coaliției Națiunilor Unite 

în Războiul al ll-lea mon
dial"

Deva. Piața Victoriei. 8 

mai, ora 18.00. Spectacol 
dedicat Zilei Europei. Par
ticipă: formații de pop- 

rock, dansuri populare, 

concursuri, fanfară, soliști 
vocali.________________________

• Brad. Astăzi, va avea 
loc Spectacolul dedicat 
Zilei Europei „Europa în' 

școală" susținut de copiii 
de la Clubul Copiilor din 

Brad.

tata

• Brad, 6 mai, Bibliote
ca Municipală „Gheorghe 

Pârvu": Concurs pe tema: 

„Să cunoaștem țările Uni- 

unii Europene"-------------

• Hunedoara, 6 mai, 
Biblioteca Municipală. 

Deschiderea unui punct 

de informare pe teme 

„Uniunea Europeană și

a 3 a l i j i j j i , j j ,

păcate demult apuse. 
Urmărind familiile Caza- 

ban șl Adefhollo vreme 

de 150 de ani, familii de 

ingineri, profesori, univer
sitari etc. autorul pune în 

valoare intelectualul 

epocii, persoane compe

tente șl conștiente de 

locul pe care-l ocupă în 
societăte și descrie viața 

acestor»

Magazinul CIP-AUDIO-VI- 
DEO-RLM, deschis în week
end (pentru vânzare) în in

cinta Supermarket-ului Ul- 

pia Center, et.l. șl (pentru 
vânzare și închiriere) ma

gazinul de pe Bd. I. Maniu, 

deschis inclusiv sâmbăta 

între orele 9.00 și 19,00, 

Magazinul „Video - Net" 
Ireva P-ța Victoriei nr.1 

(la cal). Deschis inclusiv 

sâmbăta între, orele 

11.00 și 23.00.

o Cele mai noi și 
căutate CD-uri cu muzică 

pentru toate gusturile.

• Casetele cu filme de 

ultimă oră se pot achizi
ționa sau închiria pentru 

ca timpul liber să fie pe
trecut confortant, după 

alegerea fiecăruia, indife
rent de vârstă. Pentru co

pii există filme apărute 

recent indicate a fi vizio

nate în zilele de sărbă
toare, cu personaje iubite 

chiar și de cei mari.

• „Collateral”. Un film
american, polițist cu Tom 

Cruise (Vincent) și Jamie 

Foxx, care 

sunt par
teneri în 

misiuni 

derulate 

noaptea. 
Filmul este 

o poveste
a parteneriatului dintre 

cei doi protagoniști, a 

vieții fiecăruia în parte si 

a pericolului în care 

trăiesc aceștia. __________
• .închisoarea îngeri- 
lor” este o peliculă ce are 
ca motto: „Teama te 

poate ține prizonier. 

Speranța te poate eli
bera". Du

pă ucide

rea soției 

sale, ban

cherul An

drew Du

fresne este 

trimis la

închisoarea Shawshank, 

unde au loc obișnuitele 

neplăceri. De-a lungul 

anilor șl își păstrează 

speranța și în cele din 

urmă reușește să câștige 

și respectul colegilor, dar 

mai ales pe cel al coman

dantului, pe viață - „Red" 

Redding. Astfel el 

acționează pe piața nea
gră și devine o persoană 

influentă îri cadrul 

închisorii. Până la urmă 

Andrew reușește să își 

impună propriile condiții.

• Deva, Cinema 
.Patria* *.  în perioada 6 - 

12 mai 2005. Prețul bile

tului: 25.000 lei lunea și 

35.000 lei în restul 

zilelor. „Dă-te mare șl 

tarei” (Be Cool - Get 
Shorty 2) Sequel al 

peliculei de acum zece 

ani, Get Shorty/ Un 

integrarea europeană".

• La Librari» „Marin 
Preda” din Deva (P-ța 
Victoriei) puteți găsi și 

achiziționa „ Cazabanll - 
o cronică de familie”. 
Este un volum, semnat 

de Eugen Dimitriu, recent 
apărut în librării, care 

redă în 
paginile sale 

atmosfera 

unei epoci 
pline de 

farmec, din

mafiot la 

Hollywood, 

"Be Cool" 

continuă 

aventurile lui 

Chili Palmer

(Travolta) devenit din 

recuperator, producător 

de filme la Hollywood.

• Hunedoara. Cinema 
“Flacăra*.  în acest week
end rulează filmul: 

'Fetița din Jersey*.  Pen
tru sfârșitul acestei 

săptămâni, filmul ameri

can „Fetița din Jersey" 

(Jersey Girl) aduce în 

vizorul cinefililor deveni o 

poveste onestă și umană 

ce are ca intrigă o 

tragedie.

o Deva. Parcul „Cetății*  
invită la plimbări în aer 

liber totodată căutând să 

descoperim minunate 

exemplare ale florei exis? 

tente, unele fiind unicate1 

sau monumente ale 

naturii,___________ ____ _

e Simeria. Parcul Den- 
drologlc, cel mai vechi 
parc științific din țară 

este spațiul cel mai adec

vat pentru o destindere 

totală, parcul Simeriei 

oferă splendoarea 

primăverii. _________

• țolmuș. In această 
sâmbătă se va deschide 

Baza de agrement.

Clatari

e .Bobo's Pub*  Deva, 
„Bobo's Pub" Devă, Str.

1 Decembrie, Nr. 11, 

oferă devenilor, și nu

numai, distracții pe cin
ste, cu muzică de ultinfihi 

oră și DJ dintre cei mai 

apreciați în special de 

tinerii care caută astfel 

de distracții._________________

• „Suprime dub”; din 
Deva, b-duî N. Bălcescii 
bl. 12A -■*  parter oferă, rj; 

zilnic, între orele 9 00 - 

2.00, distracție cu ruleta 

electronică, aer 

condiționat și ventilație, 
cea mai savuroasă cafăg||| 

și satisfacție deplină. :, 

Rezervări: 0254/221220.

• .Aristocrat*-  club de
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr.42 și 
Simeria, str. Gheorghe 

Doja, nr. 39. Tel. 004'9Ș0 
1723121382 ' * :

Supunea Stra|»Accesul 
principal se face pe DN 

66A - 11 km din Iscroni. 

(Punctul de intersecție cu 

Șoseaua națională Tg. Jiu 

- Simeria sau pe linia * _ 

CFR Petroșani - Lupeni. 
Accesul în zona turistică 

se face cu mașina de ia 
intersecția baiizată din '' 

zona Braia, până la stația 

superipară a teleseaunu- 
lui. * cap. de caZare 
5000 de'locuri • înChiri-- 

eri de schiuri • discotecă 

■ sală de jocuri • baruri 

• restaurante

• A



SPOR

• Radioamatorism. Radioclubul Hunedoara 
va organiza trei competiții la acest sfârșit de 
săptămână. Ediția a 29-a a Cupei Decebal la 
RGA și Simpozionul de radioamatorism 
„YO/HD Simpo" vor avea loc azi, 6 mai, iar 
concursurile „Ziua Telecomunicațiilor Fair 
Play" vor avea loc în 8 mai, când se va 
desfășura și festivitatea de premiere. (C.M.)

■ După trei ani de ri
valitate cele două clu
buri devene se reunesc 
sub aceeași umbrelă.
C1PRIAN MARINUț

dprian.marinut@friformmedia.ro

Romtiîus Gabor amendat

De®a (C.M.) - Antrenorul OS Deva, Romu
lus Gabor, a fost suspendat două etape și 
amendat cu 170 de euro de Comisia de Dis

ciplină a FRF, 
pentru că a înju
rat brigada de 
arbitri la meciul 
cu ISC Turzii din 
etapa a 22-a a 
Diviziei B3.

„E adevărat m- 
am luat la harță 
cu arbitrii pentru 
că au inventat un 
penalty la 1-1, iar 
după acel 11 metri 
ne-au oprit pentru 
im ofsaid imagi
nar la o fază de

c.- « din care puteam, egala. Decizia
u. J-doar pe jufiiătațejustă, întrucât 
dac*  eh am fost penâlizag^trebuia să fie 
secționați și arbitrii, |>entru că ei au greșit 
șS Jg^ wovocat, NU e cor set să H se dea , 
Wtotdeaum dreptate arbițrilor", a spus« 
..Cangurul’'. Pe ipaiâcurism*  suspendării, 
echipa va fi condusă ia jocuri’-«le pe badea 
tehnică de secundul'Mircea" Marian.

Romulus Gabor

Deva - „Am bătut palma cu 
oficialii Reminului, iar de 
mâine voi fi președintele 
acestui club și voi numi un 
președinte executiv la Cetate, 
unde voi rămâne doar pa
tron”, a afirmat ieri, Marian 
Muntean, președintele clubu
lui Cetate Deva. Vestea pune 
capăt unei rivalități de trei 
ani între cele două cluburi și 
aduce amatorilor de handbal 
speranța formării unei noi 
echipe competitive la Deva 
care să repete succesele „vi
perelor galbene”. După mai 
multe runde de discuții înche
iate în coadă de pește, întâi- 

întoarcerea
■ loan Mătăsaru a fost 
numit antrenor princi
pal la U. Remin pentru 
ultimele patru etape.

Deva (C.M.) - La reunirea 
lotului U. Remin, programată 
ieri dimineață, jucătoarele au 
avut surpriz8țiă-I întâlnească 
pe loan M^saru. Wtaiicia- 
nul care a inventat practic e- 
chipa deveană, a 
ani fa șir, a pisBfisM.o.

DIRECȚIA 
jl j si nă 
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. trebuia să fie

PRODUCE $1 VINDE

LA PRETURI NEGOCIABILE Șl ÎN 
CONDIȚII DE PLATÂ AVANTA
JOASE:

PENTRU PRODUSELE OFERITE 
SE ACORDA CERTIFICAT DE 
CONFORMITATE.

LA SOLICITAREA CLIENTULUI 
SE ASIGURA Șl. TRANSPORTUL 
PRODUSELOR.

□ AGREGATE CONCASATE DE 
BALASTIERĂ

44-27 ' 46
_________________________33-2 î*  43

■ 2S 11 fi g ,, 40-30 39
' 8. Sportul stud, 24 9 7 8 ‘ 29-25 34

7 PdiAEKTm 24 10 4 10 31-32 34
■ ' 8. Oțelul - 24 '9 ..4. W . 19-24 ■ 31

9. CFR Ciul ' 24 7 8 9

I0.6lora ' 34-37 28
ILKlWI '■ 24 6 10 8 < 28-32 28
12. Poli lași
13. FCM Bacău

28-37 29

24 7 7 10 22-35 28
24 6 9 9 16-22 27

14. Apulum ■ 
tSCFCBraîsv.
IS.lLQaiova . . . 24 4 7 13 22-34 19
Etan ■ 25-s: 7 mad: FG Raționai - Spol-W*  {Național TV, 
ora 16 30). Gloria - Dinamo (TVR2. ora 17 00), FCM 
Bacău - Farul (Telesport, ora 17.00); CFR Cluj - Poli lași; 
Poli Timișoara - U. Craiova (Antena 1. ora 20.30); 8 mai: 
fc Brașo. - FC Argeș (Telespo.- ora ‘&.00); Oțelul - 

5®»»Ua 0VR1, ora 17.00): Rapid - Apulum (Național TV, 
ora 18-451. ‘

în data de 6 

7 iunie 2005, 
Direcția Publică Comuni

tară de Evidență a Per
soanelor Hunedoara organizează 

concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții publice:

Bwoe starea tara*
• consilier Juridic asistent - 2 

posturi (studii superioare)

• inspector asistent - 

(studii superioare)
• referent asistent 

(studii medii)
• referent debutant - 1 

(studii medii)

tarou evidență persoane:
• inspector debutant - 1 

[studii superioare)

Compartiment 
financiar - contabil -

• consilier asistent - 1

11post

V ! f!v

1

tal

.?O

I

1 post

post

post
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Rivalitatea dintre Remin și Cetate e de domeniul trecutului

nirea de ieri dintre președin- ședințe al clubului și Andro
nache va fi retrogradat în 
postul de vicepreședinte. Voi 
rezolva actualele probleme fi
nanciare pentru ca nici o ju
cătoare să nu plece de la e- 
chipă, întrucât vrem să păs
trăm U. Remin în Liga Națio
nală de handbal”, preciza 
Marian Muntean.
Obiectiv european

Noul președinte se va ocu
pa de U. Remin Deva până la 
finalul campionatului cu obi-

ții celor două cluburi s-a în
cheiat cu un acord de princi
piu. La capătul unei ore de 
discuții, Marian Muntean, 
președintele clubului Cetate, 
și Daniel Andronache, preșe
dintele U. Remin, au pus la 
punct detaliile fuziunii.
Nu pleacă nimeni

„Mâine va avea loc o ședin
ță a Consiliului de Adminis
trație în care se vor semna 
actele, iar eu voi fi numit pre-

ectivul de a o salva de la re
trogradare.

„Sunt sigur că dacă li se 
vor asigura condițiile prevă
zute în contracte jucătoarele 
vor obține cele patru puncte 
necesare evitării retrogra
dării. La finalul sezonului 
vom vinde unul dintre cele 
două locuri pe prima scenă 
celor interesați. Banii obți
nuți îi vom investi pentru a 
forma o nouă echipă competi
tivă care să atace primele lo
curi în clasamentul Ligii Na
ționale și să facă performanță 
în cel mai scurt timp și în 
cupele europene”, afirma Ma
rian Muntean. La nivelul lo
turilor se va face o selecțieturilor se va face o selecție 
din cele două echipe, iar cele 
mai bune jucătoare vor juca 
în echipa care își propune 
performanțe pe prima scenă 
și în Europa; iar celelalte vor 
evolua în echipa care va juca 
în Divizia A.

din cele două echipe, iar cele
mai bune jucătoare vor juca
în echipa care își propune
performanțe pe prima scenă
și în Europa; iar celelalte vor
evolua în echipa care va juca

șeii din partida pierduta cu 
Cetate și a spus că are un pro
gram care să remedieze defi
ciențele. A dat exemplul echi
pei de aur a U. Remin, spu
nând că e nevoie de muncă 
și timp pentru a transforma 
echipa într-ttna aptă de re-

ga Națională și a pus umărul 
din postura de antrenor se
cund la cucerirea „Challenge 
Cup”, le-a anunțat pe jucătoa
re că va conduce echipa până 
la finalul sezonului. Discursul 
antrenorului le-a captat inte
resul și a impus respect. Mă
tăsaru a amintit de cel.mai . zultate bune. „Sufletul meu e 
bun meci din attest sezt n, tic- 20 ani alături de această 
tOria din tur dl TomiS Mam âmvmlat ranIH
pentru a le da încredere ju
cătoarelor în farțele proprii.
A punctțînsă și gravele'gre-

-------------— ------------ —-
□ BETOANE DE CIMENT
□ MORTARE PENTRU TEN

CUIELI Șt ZIDĂRII

□ MIXTURI'ASFALTICE
□ EMULSII BITUMINOASE 

CATIONICE

’echipă'. M-am apropiat rapid 
de jucătoare și simt că vor să 
arate că valoarea lor e mai 
mare .decât,locul ocupat în• *
EXECUT/ CI DE DRU
MURI Șl PODURI:
□ TERASAMENTE, BALASTARE, 

PIETRUIRE
□ AȘTERNERE MIXTURI

ASFALTICE.
□ TURNĂRI DE BETOANE
□ RECICLARE LA CALD

ÎMBRÂCĂMINȚI ASFALTICE

□ ALTE CATEGORII DE 
LUCRĂRI

RELAȚII SE POT OBȚINE DE LA 
SEDIUL CENTRAL AL DJ.D.- 
RA. Deva, tel./fax 0254- 
225.086 sau de la secțiile:

în Divizia A.

Discuții antrenor-jucătoare 

acest moment în clasament”, 
a spus Mătăsaru. Nu ne ră
mâne decât să-i dorim succes 
.ultimului mohican" din pe
rioada de aur a U. Remin.

■ SECȚIA BRAD, str., Avram lancu, 

nr. 2, teLAs*  0254-612677
■ SECȚIĂ HAȚEG, str. Horea rif.

87, tel./fax 0254-777.793

• SECȚIA HUNEDOARA, str. Mr. 

Stângă nr. 1-5^. tel./fax O254- . 

717.499.
■ SECȚIA ORĂȘTIE, satul Pricaz, 

corn. Turda?, tel./fax 0254- 

242.000
■ SECȚIA RĂULIȘ, comuna Șoimu?, 

tel./fax 0254-Z37.045
■ SECȚIA PETROȘANI, Str. Sta

dionului f.n. 0254-543.888

■ SECȚIA BALASTIERE - CARIERE, 
Deva. str. Drago? Vodă, nr. 1-3, 

tel. 0254-225.235

(studii superioare)
• referent principal - Tpost 

(studii medii)

Compartiment 
Juridic - contencios:

• consilier Juridic debutant - I 
post (studii superioare)

V?.
Concursul va avea loc la sedj- - * 

ul Eretției Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor din 

municipiul Deva, Str. 1 Decem
brie, nr. 28, de la ora 10.

Dosarele pentru participarea la 

concurs se depun până în data de 

25 mai 2005, la secretariatul .- 
D.P.C.E.P Hunedoara. V

Bibliografia se poate consulta 

ia sediul D.P.C.E.P. Hunedoara.

: Relații suplimentare la tel. 
212960, snt. 128 (starea dvllă)

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA 
Unic distribuitor al nu 

prin depozitul HI 
situat pa Cate» Zarandului, nr.79. Deva

2000SALONTA
a-..

• pui de carne Broiler Ross 308;
• pui de ouă $i rasă mixtă;
• pui de curcă Big 6.

Asigurăm furajarea cu furaje 
combinate |j granulate Import Ungaria. 

Oferim consuttaHțl de pedaHtate gratuită. 

Relații ia iei. 0254 - 219971,0723 • «

*.3

post

• 3 premii x 1.000.000 lei

CONCURS

Informații suplimentare se pot 
■" obține la telefon 0254-211.275.

Regulament:
Trimiterea talonului completat în
seamnă acceptarea condițiilor de par
ticipare la concurs. Premiile nu sunt 
' ansmistibile. L-a ac est concurs nu pot 

participa angajații SC Inform Media 
SRL și nici rudele acestora de gradul 
1 sau II,

Ia pj îr 11 și câgttgi în fiecare vineri!

AM cum poți câgfiga: cate în paginile ediției de joi, 12 mai
• Dec jează și completează talonul de ax.
concurs publicat vineri în ziar
• Depune picul in urnele speciale 
Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâm
bătă, duminică și luni său la sediul 
redacției din Deva, Str. Decembrie, 
nr.37 A.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă; 
Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.
• Extragerea norocoșilor câștigători 
va avea loc miercuri, 11 mai 2005, la 
sediul redacției Cuvântul liber.
• Numele câștigătorilor vor fi publi-

mailto:dprian.marinut@friformmedia.ro
n%25c2%25bbti%25c2%25bbn%25c2%25bbrtm.ro


Vând ap, 1 camera (01)

i
• cad ta Turdaș, nr. 182, tel. 0721/035361 sau 
244775.

• (teeMMMtate, raoartBMia, gaz cbntorizat 
gresie, faianță, etajî lăngă farmacie, bdul. 
Decebal preț 1300 nAL lei Tel 217413.

Vând ap. 2 camere (03)
• riraaeraCK-ului, etaj intermediar, 2 balcoa
ne, contorizări, preț 14 mid. lei. Tel. 0740/232043.
• ttaeaiaatttt Misa închis, contoriziri, mo
dern amenajat zona Liliacului, Deva. Tel. 
0745/099628.

• ttceataatttt Matarttti apă, parchet fa
ianță balcon încnis, zona gării eta| 9/9, preț 700 
milioane lei, negociabil. TetO721/521378.

• riraaraandata, DerefeartL etai 2 contorizări. 
gresie, faianță, balcon la bucătărie, preț 294)00 
euro. Tet 227479,0745/367893.

• ttaaMantttt alai 1, parchet balcon închis, 
contorizări apă. gaz, 39 mp, Str. Carpațl, Deva, 
preț 850 milioane lei, negociabil TeL 232684, 
072/797699.

• ttasMtatak ofta 1 parchet gresie, faianță, 
centrala termica. Tara o®CDn, rowte e xtenoare, 
preț 30800 euro. TeL 0745/015454.

• tttaaaatai lanță, lawbUCT, con
torizări, parchet etx ) mp, preț
1300 mid. lei Tel. 232684,0723/797699.

•Ba îenâbună balcon, parchet contortzări 
apă. gaz, preț 550 milioane lei. Tet 215212.

• pa*  fatal, contorizări, apă, repartitoare, 
zugrăvit -cent ocupabll Imediat Deva, Al. 
Romanilor, bl 9, sc 4, «p. 22, preț 490 milioane 
feL Tit (W749877.

• im scMmk 2 camere, zona Gojdu, cu 2 ca
mere central sau casă la țari ofer diferență. Tel. 
0723320900.

9 MHKMMMțMMI JOCniS, COOlOnzAn, 
ett 2. Gojdu preț negocfetf.M074a/ao7*L

Vând garsoniere (19)
• cartier (Mta parter, parchet laminat, 
faianță, apometre, gaz i 
Isvabii, of 
TeLÎJMB

• taDei* ____________________
mobilă de bucătărie, preț 630 mMoant fel nego
ciabil, Tel 0722/564004. .
• Mtattfttiâ2mp.și28m toii

Dacia, amanetate ta stil occidental Tal 
0745353413.218234.

• 24.7W mp teren pentru agricultură și 6300 mp 
teren pentru constnxții sau ag-icultijră. ambele 
localitatea Totesti - Hațeg, lânaă canton. Tel. 
212272 0723/732560.

• tabavlM 1500 mp, fs 25 m, zona Fabricii de 
mătase Matex Deva, acces la toate utilitățile, 
preț 37 euro mp, negociabil. Tel. 0745/096675, 
2183008, seara

• Mavflai 1885 mp, zona Uzo Baican, preț 17 
euro mp. Tel. 0745/253413,218234.

• IrMIm te Deva, zonă rezidențială preț 25 
euro/mp, negociabil Tel 0740/516463.

• âtatatiten, pomi rructifen, lânoâ primăria 
Berthelot 87 ari, se poate parcela, 5 km de 
Hațeg. TeL 770687.

• tetravlM, acera la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 6 euro/ 
mp. Informații Leșnlc, nr. 122, tel. 0744/568995. 

'• tatravfcrtpentru construcție casăîrișoimuș, 
pe șoseaua spre Boholt 1200 mp, fs 12 m, 
faci lltățl gaz, curent la poartă 8 euro/mp, nego
ciabil. Tel 0744/029058,220269, după ora 16.

• MtavBtet tet 5100 mp, fs 24 m, zona Casei de 
gaz, preț 20 euro mp negociabil. Tel. 0740/210780.

Comemorat- 176!

• «fata «taraba VWLT28, model lung,înalt M 
locuri, stare foarte bună, cârlig de remorcate, 
motor Diesel, 2400 cmc, consum 8%, fabricație 
1987, preț 240 milioane lei, negociabil sau vari
ante. TeL 0722/161861.

Camioane, remorci (39)

• vând remorcă, 2 axe, tip furgon, model 
deosebit, 2000 kg, stare foarte bună, preț 15 
milioane lei, negociabil, variante. Tel. 
0732/161661

•mmMi m 1 MunMtkl mt teti
«vwmMO. 3/d mwoww >r. rxgooaoiL in.

Vând spații comerciale (25)

• ta Deva, str. Emlnescu, transformat din apar
tament 2 camere, amenalat preț 750 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0723/335189.ml 3, ant, bina întreținut

’l

decomandate, contoriziri, 
hfl-rtn lirâilj - — ■ -ral□WCOO nKjUS, UM flWWKxk PTtaț 

milioane lei, negociabil. Tel. 0788/165703.

• MMlentaeOeva, parchet, contoriziri, 48 mp, 
W' h*® 06'8*1'1, Tel'

Cumpăr ap. 2 camere (04)

P+l, teren aferent pentru 
producție - comerț 70 mp la parter și birouri lăe- 
taj, curent monofezlc, trifazic, grup sedai, cen
trală termică, 98.000 euro, negodabll. Tel 
0745/096675,218308, seara.
• tanti etttart stomatologic complet utHat preț 
334*00  euro. Tel. 0745/253413,218234.

• vând, ta Deva, unitate de producere șl Imbute- 
llere a sucurilor, eu scatii c traduc- proprii și 
Hcențâ de producție, preț 60400 euro. negodabil. 
Tel 0745/096675,218306. seva

• ■gewțte Deva, zonă bună, plata Imediat Tet 
215212

• «M breeeapentru treierat grâu, motor la cu
rent 220, din anul 2000, stare bună de funcțio
nare. Dumbrava de Jos. nr. 35, comuna Riblța, 
Matleșioan,

• vând tatidozerS 1500 (motor D105 In garanție, 
150 CP). Relatil la tel 0722/548485.

• vând cMitom centrifugă pentru tractor mare 
(eventual închiriată), pompă erbicldat 450 litri, 
semănătoare păioase de 15 și 17 rânduri șl 
mașină de întors șl adunat Anul, merge șl la 
tractor de 45 CP. Tel. 0723/378752

• vana senteMHRN ae porumb, tip romanesc, 
SPC 4, SPC 6.5PC 8 rândurL Tel. 0744/391242

• vând iracAm. 2-3-4 pistoane, 30 • 60 CP, 
pluguri cu 2 ■ 3 - 4 brăzdate nomnale șl rever
sibile, cositori, pompe de erblddat de 300 șl 500 

kg, cultivatoare, comblnatoare, buidoexcavator 
ou cupă în feți și sistem de săpare ta spate, 
mașini de plantat cartofi șl de scos carton. Tel

Imobile chirii (29)
0722/218747.

Vând ap. 3 camere (05)
• tteereataate 1U mp. 2 băl 2 balcoane, con
torizări. etaj 5/7, seva, Dorobanți preț 13 mid. 
leLTel.0722/379750,232232,Seara.

i OtoteaaraATomraln?rlrți,1bMwisM
mp, etaj 1, zonă centrali, preț 4M66 euro/T»L 

228613
• rea tatamtettv, 2 băl, vedere la stradă, zona 
Liliacului bine întreținut, preț 1370 mid. lei, 
negodabll. Tel. 0745/666447,0777/744923.
• feantaSirere ta 2 Oamere, ocupatei Imediat, e- 
tai 2, cartier Dade, orei neg. Tel. 074Q/21078G

• caut gareontară sau apartament pentru în
chiriat, ne/mobllat pe termen lung, ofer 80 
euro/lună Tel. 224296, seara, 0788/361782.

• caut pentru închiriat apartament Sau garso
nieră mobilată, ofor maximum 50 euro. Tel. 
0720/743834.

Moto-velo (41)

• rtad NdcMI pentru copil 3 • 5 ani, stare 
foarte buni, nreț 700.000 lei. Tel. 221431 seara.

Vând case, vil? (13)
• (■tata Deva, zona Progresului, 4camere, 
bucătărie, baie, garaj, Curte cu pomi fructiferi șl 
gazon, grădină ae legume. Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus

• aaă* —Aa sbU I pentru activități
comerciale, renovată recent, 4 camere, bucă-

• tărie, 2 băi, teren cu pomi șl gazon 600 mp, Deva,
teL 0726/972966

• te Bem, zorii centrală, amenajată, cu spațiu 
comercial, preț 120000 euro, negociabil. Tel 
0723/05188

• rite PHă Șolmuș, apă, gaze, 4 camere, 2 
beduri, 2 băl livino, terasă, bucătărie mare, 
gv4curte,gridină,anexe,baltaM|ta,neoo- 
dabl Tel 225046,0727/934959,0723/413086.

“< CMtpMBHîficMt spațiu comercial pe bdul 
Decebal, 22 Decembrie, 1 Decembrie. Tel. 
0722/258401.

• caut pereni îrichirlere apartament 2 camere, 
mobilatofer 100 eura/lună. Tel. 0745/367893.

• rattteen sbth caut pentru închiriat aparta
ment 2 - 3 camere, mobilat și utilat standard 
occidental, ofer 250 - 300 euro, pe termen lung. 
Tel. 218796,0723/320945

• hdtiristapettaaata4camere. etaj 2, centrală 
termică, gresie, semlmobilat zona Miorița, preț 
250 eura/lună, negociabil, pe termen lung. Tel. 
0740/232043.

• tacNriat (agent garsonieră, zona Mărăști,
nemobilată cu aragaz, mobilă de bucătărie, 
parchet mocneta, toate contonzaroe, ocupaosa 
Imediat Tel. 0788/165703 -s'
• Mir mretachiriere apartament 2 camere, fără 
bucătărie, pentru birou sau depozit Deva, ultra
central etaj 1. Tel. 222398.
• ai pi re garsoniera, zona Mărești, 
etai 1. bucătărie cu aragaz, masă, scaune, 
cameră nemobilată, parchet mochetă, con
torizări, repartitoare, peț 80 eura/lună, nego- 
dablL Tel. 0723/251498.

Piese, accesorii (42)

• «tata (Merite piese Lada, noi, originale, bloc 
motor, vlbrochen, ax came. Tel. 770687.

• Viita 3 bucăți anvelope Victoria, noi cu Jantă șl 
cameră, cu dimensiunile 975/18, o cutie de viteze 
de 4 trepte, șl un electromotor, ambele de Dada. 
Tel. 221431 seara.

• tațtiMMn|,Geva, zona Poșta vectp, 24 mp, 
curent ușa metal, In curte, preț avantajos, pe 
teoMii lung Tel. 0723/25149&
• taeMMit fanl zona Lenln, 40 euro lunar, 
avanS 3 luni Tel. 0721/521378.
• vM cm închiriez garat construcție zidărie 
pe teren proprietate, în Deva, Str. Cemel, preț 
6000 euro, negociabil, eventual în rate. Tel. 
0744/603581.

Mobilier și interioare (47)

Cumpăr case, vile (14)
Auto romanești (36)

• «*rt  cart cu grădini, Deva sau Simeria, 
plate Imediat Tel 215212

Varni case de vacanta (15)

• tata tt vacanță, ta Ormindea, 2 camere, 
bucătărie, hol, curte, 1223mp, tentând, vie, preț 
381 mAoaneW, negodabll TeL 0721/521378.

• «MMett M, D+P+E. stațiunea montană 
Slrata 7 camere decomMdettJbăl 3 wc, toate 
utiltățâe, accept variante. M 0723/320996.

• stata tttta 1410, af 1995, bord CH, trasă, 
geamuri Ionizate, preț 60 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0722/777303,214953.
• «tataONtaoaouc izotermă, albă. Inlectie. an 
2001, VTML2O05,rovignetă preț 3000 euro. Tel 
0722/581880,0722/630772

• «tata Matt, af 2004, luna fra, vopsea meta
lizata, 1U0O km, garanție 3 Ml. Tei. 0723/270348.

Auto stranie (37)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comentata vinde antene de 
satelit digitale, Incepănd cu 65 milioane lei, 
650 lei noi, un an garanție, recepționează 
programe românești șl 600 străine, CU și 
fără abonament, montarea si deplasarea 
Induse In preț Informații teu 0723/481776 
sau 0745/840474.

• vând radtocasetofan stereo Trident, 4 difu
zoare, radio Vef nou, 7 lungimi de undi, geantă 
Diplomat cu cifru, saltea magnetică 8 benzi, 
veloză. Tel. 716359.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând Pentium 133 MHZ, monitor digital 14", 
preț U milioane lei șl AMD ta 1800 MHz, preț 7 

milioane lei (73 milioane Induslv monitor). Tel. 
0722/161644.225640.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Timpulfrece nemilos, cei dragi au 
plecat plS> ttțotdetetma și sufletele 
noastre tânjesc după grija, 
uunătatea, frumusețea și dragostea

NUTICOMȘA
(NUTI de^ Ia nu*ai$  Ludești- 
Orâștie, au trecut 5 ani.

MIRCEA COMȘA
Ribița-Brad, au trecut 16 ani.

NELULUCOIU
(NELU de la moară) Ludești Orăștie, au trecut 9 ani.

MIHAI PINCIUC
Călărași-Botoșani, au trecut 6 ani. Parastasul de 
pomenire va avea loc duminică 8 mai 2005 la Biserica din 
Ludești. Pentru o clipă să-i pomenim și să le dăm Lumină 
din Lumină.

F-Bsflja

Soția Estera, fiul Radu, mama Lizl, fratele Remus, cumnata 
Lia și nepoții anunțâ cu aceeași durat» ci au traciit 6 liqni 
de când dragul nostru

POPADOUX-
a trecut în neființă. Comemorarea va avra ioc sâmbfttă, 7 
mai 2005, ora 9,30, la Biserica .Adormirea Maicii 
Domnului" din Deva, ii vom păstra mereu neștearsă 
amintirea.

Materiale ae construcții (53) • stata
242977.

Prestări servicii (72)

Electrocasn ce (55'

s tins-, 4J7X7C, doresc ~ cunosc o doamnâ 
pentru prietenie, căsătorie. Tel. 0721/170245.

• 8 eeorara, anexe, curte, grădină, Amână, ta 
srtUpuMlc. nr. 179, la 27 km de Deva, preț 
negoctaS TU. 215310.
• ttMtt Beta», 3 camere mobilate, sobe 
tarecota pe gea, verandă, bato, bucătărie, gresie, 
tetanță terasă, pivniță, șopron, wcta curte, 50 
ari grădtoă cu pomi, 20 ari teren araba. Tel 
021/573908,233789.

• «tata M Mondeo Dl Combl. recent adusă din 
Germania, E 3, Jenți aluminiu spițata, culoare gri 

metalizat af 2001. încălzire scaune, navigat-, 
geamuri electrice față-spate, CD, regii lectric 
lao^^fsaune, preț 11.000 euro, negociabil.

Microbuze. Dube (38)

•’rtea jctotatatart - )rt Transit model i960, 
motor Ford Escort 1800, stare funcționara. Tel 
0741/118636.

• vând I uși noi, cu tocuri late, furnir stejar, 
import Germania, dimensiuni 735 x 2000 cm, 
deschidere pe dreapta, preț 100 euro bucata, 
negociabil Tel, 0745/096675,218308, seara. 

ttMMMttl sufragerie, cu placă marmură albă, 
ar Deuch, vechime de oca 100 ani. stare 
WproșabML Tel 212272,0723/73256H

• «tata canapea extensibilă, masă sufragerie + 
6 scaune, servantă, mobilier hol, ladă încăl
țăminte, cuier, dulap cu o ușă, masă sufragerie 
12 persoane, măsuță tv, birou, mochete, mână 
automatic (Franța), combină frigorifică Elec
trolux, (Suedia). Tet. 218084,0743/211074.

• tanti tittp tip bibliotecă, cu vitrine șl compar
timente pentru haine. Tel. 233084,0727/787836.

• tiM geam termopan ou ramă din aluminiu, 
oscilobatant culoare maro, second-hand Ger
mania, 125 x 88 cm, preț 85 euro bucata, nego
ciabil. Tel 074W96675,218308, seara.

• vând grarauri termopan, uși, centrale pe 
lemne șl mobilă second-hand. Tel 0723/218747,

• tita tefere mobilă dormitor compusă <Jtn pat 
ibiu, 2 saltele Relaxa, 2 noptiere, măsuță tv,

stare foartetaftaprațămllloane fel nepocMM. 
7eQ134B,0?2VU»i<

• eterni taoMâei AD 0920 VD 8P, model UV 
610 i 72 v pentru acumulatori 13 Ah. Tel. 211855.

• vând frigider Arctic mare 23 milioane lei, 
congelator Arctic 23 milioane fel, ambele ta 
stare foarte bună Tel. 221431 seara

• vând frigid*  Arctic mare, 3-mllloaneM șt
congelator 5 sertar^Arctic,?3 mllk* M le), 
ambele stare fBMBtțpSTel ..aii i,i- 1
• vând Mfldre Zanusslcu congelator, auto 
congelare, 85 x 55x;60 cm, vechime 3 ani, fără 
reparații, stare de funcționare șt aspect foarte 
bune, prețnegodebll. Tel 072^0295. ’,

• vând fedl frigorifică Arctic. 5 sertare, bine 
întreținută perfectă stare de funcționare, preț 
negociabil. Tel 22820<îrilnit »■ ”

• vând hdâ frigodfkii.4 âttara, mâșlnă de 
spălet mică din plestlc, centrifugă pentru rufe. 
Tel. 221894.

• vim Bfli frigorifică, 4 sertare, preț negociaoil*  
Tel. 233166.

• vim iu mgormee pentru rngnețata sau ofițe 
alt marfă expusă stare foarte bun|KreL 
07W219324.

de albine, preț convenabil. Tel.

'l

BRÂU UNION
4OVAN A

• vând mutai de snilet mică din piu. 
foarte bună preț 7000» h, t< 221431

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• *Rd  ttupi prețconversbll. Relații latei’1, 0740/477070,77^7.

• vM ta color Schneider, model 2000. șl video- 
recorder Share cu telecomandă. Tel. 
0745/253413,218234.

• vând U butoaie Inox pentru bere, capacitate 
60 litri flecare, preț 60 euro bucata, negodabll. 
Tel 0746/596675,218308,212057.
• «Mlbezine din fibră de sticlă, cu robinet 
cepadtate 1000 litri fiecare, și 11 butoaie inox,

■ centru bere, cacadtate 60 ieri flecare, creț 250, 
euro bazinul, 60 euro butoiul. Tel. 6745/096675, 
218308, seara.

• vând 2 bazine Inox dreptunghiulare, pe suport 
metalic, 250 x 180 x 70 cm, capacitate 2.000 litri 
flecare, posibilități instalație frigorifică pentfu 
lichide alimentare, preț 425 euro bucata, nego- 
clabtt Tel 0745/096675,218308. seara.

• vâad 1 bazine metalice Inox, de 2000 litri 
flecare, dreptunghiulare, 250 x 180 x 70 cm, 
Instalație de răcire pentru păstrarea laptelui 
altor Uchlde alimentare, 425 euro bucata, nego- 
dabll. Tel. 6745/596675,212657,218308, seara.

• vM 2 vane Inox dreptunghiulare, capacitate 
1.000 litri fiecare, șl presă inox pentru filtrarea 
lichidelor alimentare, sucuri, vi !0 euro 
vana, 350 euro presa, negodabll Tel. 
0745/096675,218308, seara.

• vând ttnâor sucuri Cornelius, cu 5 < 
fabricație americană, asigurăm consultanță 
pentru Instalare, preț 300 euro, negociabil. Tel. 
0745/596675,2183&, seara.

• vând preeâ Inox pentru filtrarea lichidelor 
alimentare (sucuri, vinuri), preț 350 euro, nego
dabll. Tel 0745/596675,218308,  seara. 212067.
• vM Moâ de prună, 30 de grade. 40.000 
lel/lltru șlțuică întoarsă de măr, 60.000 lel/lltru 

Tel. 0742/418317.

_____ nhhMiI de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă, trans- 

■sawasw™"’--1
• mkatar «Mtattat efacuietl«_ Vi tfeăva- 
luare spatii comerciale, apartamente, case, 
asigur seriozitate, calitate, promptitudine. Tel. 
212167,0726/718606,

• eoaaut ta cele mal avantajoase prețuri 
construcții civile șl Industriale, Instalații 
sanitare, nldrolîolații. Tel. 0726/076256.

• Mtatatfai nu» festive, nunti, botezuri, la 
prețuri avantajoase Tel. 0724/428559.

Solicitări locuri de munca 
(73)

• ebeohnnt itadi superioare, specialitatea 
management ta sisteme de producție, caut loc 
de muncă. Vechime 2 ani, engleză șl franceză 
mediu, operare PC, stagiu militar satBfădit Tel. 
0723/950296.

Pierderi (62)
• ttRM cântat eslgurârl sănătate pe numele 
deal Elena $e declară nul.

• iitedw earn*  «siguran sănătate oe nurneie
Doom loan. Se dedare nul. I
• aMta cânta asigurări sănătate m..urnele 
GrigoreToader.Se dedată nul.

• gtattt Stanei Mlpuțlrt.iănâtște pa nUmin 
re arargiu Călini ai (iederi ui
• Arai cental ealourtri eMtatâ pe numM 
TMnisc Doinei Mcune, Sc deswă nul
• pferdut oamet șomej M numvfe Mdurttn 
ua>n<aâimgr»ăaoociarafM. .

SUCURSALA DEVA 
INFORMEAZĂ:

In dota da 6 mol 2OOS vor ovm Ioc kieriri pentru MnuIh 
inlo|ioi po linia do medio tonsluno 20 kV llta *1  dorlva|llte «forotU» 
acesteia,

UicfMIovorcNMMefalthirar— ttdl a fanHrlI OMrgkfl- 
ohdrico In m|elolo $.D,F.I.E. Dove a Kedrin tarat, th locdMHtei 
CHHIA, MtcWl, VALEA, AUAAHAUR, AlMĂMU FOGĂNnTI.

Hodrin SA orifuri to|| chnlll dM ol < iboh caro ufeduoaiA
nraamarara rattraun nttnAtai ra jâtt.»
wuiiiu aapun vronu pmiw ■ hniiw wmni av mnwupviv m

perile luntcuprimo In Intorvalul orar MO * 11.00.

k

SiCa UzIm MocmiIco OriMfo SJL taragletretl ItR.C, sub nr. J20/Î 1I/08.M.2003, CUI RÎ&TO42, ou tedlu 
Ofiitls, str. N, Tltulttmi, nr. 60, Cod 335700, jud, Hunedoara, til. 0264/ 
247066, fâk 0284/247864, Cont R060 RZBR 0000060001098032 dăâOhli 10 
taltWăon Book OriMo, QMMmi MMI uOHo» ou »«|oro ta următoarele 
etate: 18.08,2006,25,08.2006,01.08,2068, te oro 10, te icdlui unltâțH.

I
SaoMiprivtam:
• MOTOARE ELECTRICE 0,15®» kW din dwmembriri, M praful 
de 21,000 W/lt

. Taxo cteWtefo ol portolpore te Itottețtede 100,000 tel (MM«I Mronțte 
do portMpare do 43,000.000 tel firi TVA M pot oolil» li oiiterte unltKH oou 
ta contul do mol om.

Documentele do tooorten |i pMMporo te ilcitotio ounti raft dupi buletinul 
do Identitate pentru poraoanote Moe |l oopte.dupi tarefiatwoa la reiiat'ui 
oomarțuiul, codul local al alaiMui aodvtWI pentru aooiptiție comerciale. Docu
mentele do partMpm improunl ou dovedo achitim taxai de participare n o 
faranțloi do MrtMpan m depun ou ool puțin o n înainte do dote tinerii iicitetu

Informații aupllmentara la aodlul unltlțli iau te telefon 0264 247966.
Vț T* • M ( I AMt

GrigoreToader.Se


vineri, 6 mai 2005

HIT MUSIC STATION
DEVA - 893 FM

»C m WOCOKWLT m ARAD-HUAU DEVA
Societate cu principal obiect ele activitate reorganizarea și lichidarea 

judiciară scoate la văhzare prin hcitație publica cu 6tngare
- Vânturfltoare: 4.500.000 lei
- Mașină curățat semințe: 1-500.000 lei
- Remorca basculantă: 6.250.00 lei
- Instalație uscare cereale: 343.750.000 lei
- Tractor U 650:100.000.000 lei
- Dacia Break 1310: 36.000.000 lei
aparținând
SC OOMCEREAL SA Otel
* societate Th faliment *
Licitația va avea loc în data de 10 mal 2006, ora 13:00. la sediul 

lichidatorului din Deva, str. M. Koglinlceanu. rv. 4, cam. 18, et 1. jud. 
13

Informații privind caietul de sarcini și taxa cte partțcipare la licitație se 
Obțin la sediul lichidatorului sau la tec 0745/327.932

Persoană de contact: Ghergus Dan

/ *

COOP. CAUCIUCUL DEVA
organizează licitație faza a ll-a, în data de 11.05.2005, 
ora 14.00, pentru vânzarea unei hale de producție și 

terenul aferent In caz de neâdjudecare, licitația se va 

repeta în fiecare zi de miercuri, la aceeași oră, până la 
vânzare. Licitația are loc la sediul cooperativei din 

Deva, Str. Depozitelor nr.l. Telefon 0740/218.057.

o

Vă oferă:

ALUMMU GRECU

■

CUR*TEN«’”,O,iBS,O"*i*

Investim in eleqanta

La preturi avantajoaseMAI BUNE PRETURI nur 
: «nrlc

0 ARI ANE INSȚAL.

s“;- ■' ' 1JLJ

SC EUROCONSULT SRL ARAD FILIALA DEVA
LICHIDATOR AL S.C. DEZMEMBRĂRI CONSTRUCȚII METALICE Șl 

LEMNOASE HEPHAISTOS S.R.L. HUNEDOARA 
■IN FALIMENT- 

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

IN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI: 
Teren șl construcții în suprafață de 660 mp - 255.150.000 lei + T.V.A.

Licitația va avea loc,în data de 09 mai 2005, ora 14. la sediul lichidatorului 
din Deva, str. M. Kogalniceanu, nr. 4, et I, cam. 18, jud. Hunedoara 
_Jn caz de neadjudecare licitația se va relua în datele de 12,16.19 și 23 mai 

obttfW^ 

Ghergus Dan

A

N

li

N

T

Asociația Nevăzâtorllor din 
România Filiala Alba - 

Hunedoara Invită în data de
12 mal 2005, ora 1230, la 
Casa de Ajutor Reciproc 

Deva, str. Traian nr. 3, pe 
toți nevăzătorll, membri al 
AnR din municipiul l 
localități le aparținătoare. 

Scopul acestei întâlniri este 
aducerea ia cunoștință a 
actelor normative privind 

drepturile acordate 
nevăzâtorllor, precum șl 

(alegerea deleqațllor pentru 
I Conferința Filialei Alba- . 

Hunedoara.
Președinte, 
loan Popa

WINDREAM - Soluția Ideală pentru managementul documentelor 
promovată de către TOP TECH SRL

Manadementul dooumeaMor reprezintă procesul de administrare a documentelor pe parcursul întregii lor durate de viață, 
de la încăput, prin ptdcesul de" creare, revizuire, stocare, partajare șl distribuție și până la distrugerea lor. Arhivarea elec
tronică constituie procesul de stocare securizată a rezultatului procesului de conversie în format digital, în general pe un 
mediu de stocare nemodlflcabll de tip WORM (wrlte-one-read-many) cu oferirea de acces/poslbllitățl de regăsire pe bază de 
căutări în conținut sau în câmpurile Index asociate documentelor.

Beneficiile utilizării unul sistem ,de maneMinant eteotmta el dopumenMor sunt creșterea 
productivității și eficienței personalului Implicat, structurarea Informațiilor, reducerea spațiilor de 
depozitare, păstrarea în siguranță a datelor, care în cifra s-ar traduce prin:

* .economie de timp la crearea șl regăsirea documentelor - 50-90%
* mărirea productivității - 20-30%
* economii la gestionarea documentelor - 20-40%
* micșorarea timpului ciclurilor de lucru - 20-40%
* economii de spațiu în birouri - 30-50%
* mărirea satisfacției clientului - 30-50%
WWam, disponibil acum pentru Implementare prin firma TOP TECH, este un sistem inteligent de document management 

. șl armvar. care a revoluționat eficiența Implementării sistemelor de management electronic al documentelor printr-o abordare 
7 complet nouă a interacțiunii cu sistemele de operare tip Windows. Windream este primul produs de acest tip care a fost inte- 
J grat complet în Sistemul de operare Windows, folosind tehnologia patentată VFS (Virtual File System®) care permite stocarea/ 
' arhivarea documentelor cu ajutorul Windows Explorer, fără să necesite o Interfață proprie. De aceea utilizarea sa este Intuitivă 

pentru orice persoană familiarizată cu sistemul de operare Windows.
TOP TECH s-a orientat către furnizarea de soluții de document management bazate pe IMndraam deoarece este o aplicație 

puternica, robustă șl eficientă, ușor de folosit șl cu un nivel de acceptanță foarte ridicat din partea utilizatorilor. Alte avantaje 
ale utilizării șale sunt: compatibilitatea cu orice aplicație Windows șl gestionarea oricărui tip de fișiere Windows, rularea pe 
motoare standard de baze de date Microsoft SQL Server sau Oracle, costurile reduse de instalare, întreținere, instruire și 
consultanță, precum șl raportul calltate-preț excelent. Pentru realizatorii de aplicații software este disponibil un klt de 
dezvoltare/programare pent™ Integrări.

Din punct de vedere al prețurilor Windream răspunde cerințelor beneficiarilor prlntr-o configurare modulară, astfel încât 
fiecare să utilizeze doar acele elemente de care are nevoie și nu un produs monolit scump. Principalele module ale pachetului 
Windream sunt:

* Wndraem SBE/S8XAE - pune la dispoziție funcții de achiziție, indexare, stocare și arhivare documente, căutare, 
editare, admimstrăreV de securitate

* Wtndnwn Ima0nt - SI îarea, editarea șl importarea documentelor în Windream
* IMndraam ■■ - arhivarea șl Indexarea automată a faxurilor din WinFax Pro
* Windream Exchange - arhivarea automată pe baza unor reguli definite a e-mailurilor
* Mândream Web Portal - extinde funcționalitatea oferind acces de la distanță prin Internet la documentele gestionate de 

către Wimlream utilizând doar un browser web
* Windream Arclink - integrare ERP, oferă acces la toate înregistrările SAP R/3 șl documentele lor
* Windream luketxn Control - gestionarea arhivelofBe tip long-term de pe mediile de stocare optice
Alte date despre aplicația Wi>.<n<>iin șl managementul documentelor puteți găsi pe site-ul TOP TECH, la adresa 

http://www.toptKn.ro, secțiunea Software/WIndream.

Io( ul lău r ezerv al de parcare 
... da, numai ca pan ai ea e pe plaja.

în fiecare săptămână a sezonului m ,

și spre Tun ia direct din Cluj.

Contat.lează-ne și „rezerva ți" vacanța!

Aerotravel Lufthansa City Center
Bulevardul Republicii nr. 4, Timișoara
Tel: +40 256 292 960; Fax: +40 256 292 958 
E-mail: timisoara@aerotravd.ro

Aerotravel

www.aerotr.nel.rn

.4 fi > J
I.

http://www.toptKn.ro
mailto:timisoara@aerotravd.ro
http://www.aerotr.nel.rn


Vând ap. 1 camera (01)
• caata tata Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabă crauvetă in cameră, preț» mă lat nego
ciabil. Tel. 7477» .0742/872106. 0742/902488 
(Tina Tema Mia Hunedoara)

Van e fi1’

faianță Reț9»miL lei Tel 219470. (Multiprima) 
• taMBtatt, mm*M  mobilată utilată.

Decebal Prat 700 n*  te, «gocabj. TH
0743/549654. (Garart Consuiring)
• cătat 1 decomandată, contorizări, balcon 
Închis, ocupabilâ imediat, zona Ulpia. Tel. 
0741/154401227542 seara. (Garart Consulting)

• rotat L decomandată, amenajată stil occi
dental centrală termică, zona Dorobanți. Preț 
900 mă lei. TeL 0741/154401 227642 seara. 
(Garant Consulting)

• cbbbhi aeoomanaaia, contonzan, parchet 
ocupabllâ imediat, zona lăpia. Preț 24000 euro. 
0741/154401227542 seara. (Garant Consulting) 

K
oec, oucatâne mare, moamcata, 

l parchet, contorizări, preț 430 mil. 
IU tel 0723/251498. 0745/302200.

• mm ta, et 1, complet mobilată și utilată, 
contorizări. cu îmbunătățiri, preț 470 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0745/253662 (Ag Evrika)

• Mera 1 Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil TeL 747798,0742/872106,0742/902488 
(Tina Terra Mia Htnedoara)

• centrală, et 2, centrală nouă, 
mii. lei, nego 

06. 0742/902488.
(Tina Terța Ma Hunedoara)
• ta teta parchet balcon, gaz, întreținută, 
350 mii. TeL 710129,0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• btatetata inferior, ușă metalică, gresie, 
convector, boiler. 420 miL TeL 710129. 
0740^46780 (Stil Imobiliar s Hunedoara)
• li itaMdMrB, zona Teatru, etaj 1 decoman
dată. spațioasă, 42 mp, parchet balcon închis, 
aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă, preț 520 mii. lei. 
Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

• MM «tata 7, fără îmbunătățiri, 320roit 
negodabățeL 0741/130438 (Profil Expert Hune
doara)
• -*11»na  Dunărea. 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706.0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• li Dan, zonă bună, de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662 (Ag. Evrika)
• ■ zDraatata 22 Decembrie, Mărăști, ofer 
preț foarte bun. Tel. 235588 235589,0728/062014. 
(Casa Grande)
• ronAcentrta cu sau fără îmbunătățiri 
prețul la vedere. Tel. 224296, 0788/361782. 
(Garant Consulting)

Vând ap. 2 camere (03)

• taCMBtedta al L 56 mp. parchet apometre. 
2 focuri gaz, preț 29000 euro tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

• MtaldaCv tataie, faianță, parchet contonzan, 
repartitoare, zona Al. Armatei, preț 770 mil. lei 
ta 0742/290024. (Prima-lnvest)

• dMMBtata «U 56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz. preț 30600 euro. ta 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

SȘ______Uc. Auto, vedere la bulevard, 
1 interioare oe calitate, contonzan, ușa 

preț 720 mil. lei. tel. 0721/815781” 

(Prirna-mvest)

• ie m ultracentrală, et 2 balcon mare, 
parchet contorizări, st 56 mp, vedere la bule- 
vard, 30000 euro, tel. 0726/7109» (Prima-lnvest)

• sta Mștaet 3, cu balcon, preț 540 mii. lei, 
tel. 215212 (Prima-lnvest)

• mb AL Straiului, semi «mandate, gresie, 
iartă, gaz contorizat Preț 580 mă leL TeL

2im(MuBprlnB)

• AL Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, tatarta, parâiet bloc aMparitmț USD 

mid. ta. Tel 39470 (Multiprima)
3. zona Bj a Transilvania, 
din ap. cu 3 cam. cu living, 2 

toare, f. modem, termopan, 
tavan fals, spoturi, preț 14 mid. lei, neg TeL 
0745/253413,206001 (Mimason)

• ■gata, dec, amenajat et 2 bata» Închis, 
zon& Uiacukji, contortzM, 52 rop, preț 31000, tet 
0746/2B413. (Mimason)

• mb Catedrală (l. Manlu), et 2 dat, 2 
Daicoane, wne jntrepnut, contonzaz, veoere ia 
bulevard, preț 13 mid. te, tel 0745/266071. 
(Mknason)

• ta PeectaL et 1 dec, 60 mp, amenajat pt 
pretențioși de lux. complet mobHat utilat dotat 
totul nou teL (J7X/715B3, 0740173168. 
(Mimason)

Execută vopsire 
electrostatică cu pulbere, 
într-o gamă largă de

• mm L Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tei, 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
■ Mite cantata I- Creangă et 1, decomandate, 
centrată termica, amenajat preț negoaaoil. TeL 
235208,0724/620358 (Rocan 3000)

• zom tata et 2, amenajat contorizări. Preț 
900 mii. lei. Tel. 231212,0740/013971. (Garart 
Consulting)

• zom Chkm Roșie, Gojdu, decomandate, 
contorizări, repartitoare, gresie, faianță parctK’ 
termopane. Preț 820 mii. (ei. Tel. 2242% 
0788/361782. (Garart Consulting)
• zom ta*  - Poșta internațională parter, 
semioecomanaau contonzan, amenajau, 
bucătărie mărită Preț 930 mii. lei. TeL 224296, 
0788361782. (Garant Consulting)
• MffltitaonandMi. DachL etat 3, baie cti. 
gresie + faianță contorizări. Preț 600 mii lei. TeL 
227479,0745/367891 (Garant Consulting)

etaj 3, balcon îitofJT^cămară termojian, 

contorizări, parchet Preț 800 mil.lei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)

• McoiBHOta oraraBJ
contorizări, et intermeuiar.zonz____________r
980 mil. lei. TeL 0743/549654(Garart Consulting)

• » , mkmi gresie, baicon
incnis, centrala termică etaj intermediar, zona 
Bălcescu. Preț 850 mii. lei. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)

• MinldKMiaMfateș grtstaș faianță, contort- 
zări, etaj Intermediar. Preț 580 mii. lei. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
rizat TV color, frigkfa,?âga?et 3, ALArmatel, 

preț 780 mii., negociabil. Tel. 0745/411449. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)

• Mii oecomancate, centrala termica propne, 
Daicoane, moctncan interioare, Dorobanți. Preț

135 mid. ROL/135.000 RON neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betanla)
• tal 1< balcon, contorizări. bine întreținut 
Eminescu. Preț 700 mil. ROL/70.000 RON neg. Tel. 
0742-005228 0720-387896. (Casa Betanla)

• «of A oecomanaate. 2 Daicoane, parenet 
contorizări, st 60 mp. 22 Decembrie. 31000 euro. 
Tel. 0741-120722,0720-370753. (Casa Betanla)
• decontata ctaMbări, balcon, etaj Inter
mediar, strad Bejan, 480 mil. Rol/48000 Ron. Tel. 
0742-005228 0720-387896. (Casa Betanla)

• etaj decomandate, 2 balcoane, parchet 
contortizări, zgna GăriL Preț 1060 mid. ROM 
108000 RON. TeL 0724-169303,0743-103622. (Casa 
Betama)

• ta ă bafoon închis, faianță parchet 
contorizări. Gojdu. Preț 920 miL ROL/920OO RON. 
TeL 0741-120722,0724-169301 «fasa Betanla)

mcohbmmi ocamb termica propne, aer 
condhtonat proaspăt zugrăvit beicon, parchet 
Minerului Preț 830 mil. ROU830OO RON. Tel. 
0742406228,0720-387896. (Casa Betanla)
• ta 2, pardtet contorizări la apă șl gaz, bal- 
corcbine întreținut Eminescu 830 mH. ROM 
83000 R(X Tel 07444901» 0720-370753. (Casa 
Betanla)

• aetata terota prop» parchet bine între
ținut Eminescu Preț fe0 m«. ROM930OO RON 

TeL0741-120722.0720-387896. (Case Btteraa)

• otcombmmw ■■cob incnis, contonzan, re- 
partitoare. LMaculuL Preț 1 mid. ROM1OO0OO 
R^TeL 0724-160301 0744490918 (Casa

• ta X deconfanriate. taicor incnis. con- 
torizări, parchet Gojdu 800 mil. ROM80OOO ron. 
TeL 0741-120722,0724169301 (Casa Betenia)

• Malta X pe centrul vechi, parchet, balcon, 
contoriterl. Preț 1 mid. ROMIOO.OOO RON. Tel. 
07444909» 0724-169303. (Casa Betania)
• MrM, corttetari, fără îmbunătățiri. Aleea 
Cnșuli Preț600 mil. ROM60.000 RON, Tel. 0720- 
370751 0744490918 (Casa Betania)

parchet contorizări, balcon, bine 
Aleea Armatei. Preț 710 miL ROL Tel. 
8.07»37O751 (Casa Betania)

>, circuit contorizări, report- 
balcon închis. B4ui Dada, Deva. 

Preț 860 mit ROM88000 RON. TeL 0741-120722, 
072M707S. (Casa Betanla)
• tatata2ta4.cooktaAri,bine1ntretinut 
baicon. BAicescu Preț 1 mid. ROMI00000 RON. 
TeL 07444909» 0720-3TO751 (Casa Betanla)
• pardta dbbm contonzan, cine întreținut. 
Aleea Teilor. Preț 670 mil ROM67.000 RON. Tel. 
0740-914688 0720-387896. (Casa Betania)
• MM
vedere ______ ,________ ________ „
h-Lrjtn MBtataUl rLrxat âQC .rdt lut 4*UpitSL ,11nit ivii id*
0W10DI0724/254061.132808 (Fiesta Nora)
• mm MRuonfln, Q6C0man08i£1 moafncân,

3 cimeni, vedere h două părți. 
tBrwopane pftste tot psrchet stare bunăi ore- 
sie*  rajanța, oarcon tcțhs, contonzan» repara- 
toare, ooxa. se ca cu tMOftana moDiiata, preț 
1250 mă lei neg, tel 0788/165701 (Fiesta Nora)

• IBM Mtata* decomandate, et 1/4, cu 
garaj, centrală termică parchet gresie, faianță 
radere I*  stradă preț 950 mil. lei, negociabil, tel 
0745/302200,0724/25405L (Fiesta Nora)
• MMtotaîn circuit et intermediar, centrala 
termica, oaicon fncnts, noi centrau camara, 
aeoara, parenet gresie, nuanța, ane intrepnut 
preț 900 mă leL negodabil. tel 0723/251498, 
074W(H20a (Fiesta Nora)

• mm Data et Intermediar, contorizări, gresiă 
faiata lavabă torte bun» praț580 mă fa, neg 
tel 0W 25U» 0746H0220ă (haste Nora)

• mm taM decomandate, balcon, debara, 
camera, parenet contonzan, noi centrai, dosi- 
bli te de modificare, boxă preț 1060 mil lei 
neg, teL 07880657010745/3^200 (Flata Nora)
• Zm Itarița, decomandate, et 3/4, modi- 
ficat 55 mp corilorizOft hol central raro. 
bafam, pratJUOO «ura. naoodabă tel 
0748/302200 072î/2Sim (Flata Nora)

taă$t-lD«c«mbrte, 
nt parchet Preț WSmkl 
MOttfttM),
Mita buoAtArte mo*  

ncata, gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță 
canalizare septate. Preț 870 mii iei TeL 228540 
(Ag Ella) 
bte»nhc5ta?ALNeWjA^ 15n® 

KM 238540 (AgEDa)
etaj iiRwi<leowTi centrua 

termicLpn^t baicon lncNihwț900mB.leL 
TeL2254.(A4Efa)

• OKMMMMtMlMa etaj Vă. acoperit cu 
tablă, gresie, faianță, parchet apometre, gaz 
contorizat Preț 9» mă K negociabil. Tal

• statecomandate, ta 2 Scărișoara, modi
ficări, gresie, faianță, contorizări. Preț 680 miIJei. 
TeL 228540 (Ag Eh)

perit cu tablă, apometre, gaz contorizat aer 
condiționat parchet gresie, faianță, ușă capi
tonată, balcon închis. Preț 650 mii. lei. Tel. 228540. 
(AgElla)

contonzan, mo- 
Chetat canalizare separată. Preț 530 m8. fa. Tel 
228540(4» Ella) <. • . ,

CSntTZua WTOUCa*  
"stejar. Preț 700

i temea, ușă metalica, 
tr.zons BăfcescuPreț.

âs^sî©* 5
• Mita Mta Mnenta dnonandate. et L 

otoc oe cărămidă, imbunatapn, parenet 
modificări interioare, centrală termică, preț 820 
m^teLMgoâabil. T«L 074M53662. 211567.

• rarri ultracentrală, decomandate, etaj 3, 2 
balcoane, panoramă frumoasă, preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160 (Ag.Evrika)

• mm Kroi |L et 2, decomandate, 2 
Daicoane, multiple amenajări interioare 
modeme, termopane, gresie, faianță etc, se 
vinde complet mobilat și utilat de ultimă oră, 
preț negociabil. Tel, 0745/253662, (Ag. Evrika)
• mm Al Straiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt preț 450 
mii. lei. Tel, 0723/660160 (Ag. Evrika)

• zona Dada, et 2, amenajări interioare, 
ocupabil imediat preț 600 mil.lel. Tel. 
0745/253662. (Ag.Evrika)

• zom L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon Închis, gresie șl faianță In baie, 
faianță în bucătărie, vedere In două părți. Preț 
1,150 mid. lei Tel. 0254/234401, (Rubin’s Home)

• zona BAIcxcu, et 2, dec., CT, ușă 
vedere la stradă. Preț 105 mid. 
0254/234401,0727724551. (Rubin's Hon
• NHăcMtata «aj l 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)

• mm L Creangă etaj 1, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată mobilat. Preț 1560 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• dtanntraL die, et intermediar, 2 balcoane. 
Preț 13 mid. lei. Tel. 0254-234401, 0727706515. 
(Rubin's Home)

• mm tata contorizări, repartitoare, oioc dl 
Cărămidă Preț 650 mii. leL Tei. 0254-234401. 
0727744923. (Rubin's Honte)

• mm 8ogtac«lnu,tn circuit et Intermedlv, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei Tei. 0254-234401,0727706515. (Rubin's Home)
• Deva, zom Micro 15. etaj II, decomandate, 
transtorman interioare. Preț 520milioane iei. TeL 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)

• tata BBita contonzan, et inrermepiar, 
foarte ome întreținut iretajațn sanitare noi, 
cartier Dada. Preț 600 mii leL Tel 23558B, 235589. 
(Casa Grande)

• mm Taab decomandate, centrală 800 mă 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• mm Mcro 6, et 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• (ta Mcro L“

SgfSitaciiM. T

Grtteta Imobiliare

• mmArttea, et, 3, ușă nouă 620 mii. nego- 
dML Tel. 718706, 0745/354575. (Ag Omega 

.imtatere Hunedoara)

• tata OM, parter înalt 700 mi I, centrală Tel. 
718XBj 0745/354575. (Ag Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Mta» 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798 
8M2/872106,0742/902488. (Tina Tema Mta Hune
doara)
• Huwdoara, Mcro 4, parter, preț 455 miL lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• Mcro ă modificat etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
7«798, 0742/872106, 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• mm gări, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mit lei, negociabil. TeL 
747798, 0742/872106, 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• Huwdoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798,0742/872106, 
0742/902488 (Tina Terra Mia Hunedoara)

5/1, et 1, centrali amenajat, 720 
Tel, 718706, 0745/354575; (Ag. 
; Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• BgtadscMrontetart-ăblocdecărtmidă 
st 60 mp, parenet gresie, nuanță centrală 
termică interfon, zona Astoria Preț 970 mă leL 
Tel. 235588. ICasa Grande)
• In drcta centrală termică Instalații sanitare 
noi. parchet, gresie, faianță lambriuri, bloc de 
cărămidă. Minerului. Preț 800 mii. lei negociabil. 
Tel. 235588.0722/624091. (Casa Granta

• dacMBtata, st 60 mp.2 balcoane, bucătărie 
mare, gresie, faianță parchet et 1, bloc nou, 
zona Pieței. Preț 540 mii. lei. Tel. 235589.2355» 
0720/520101. Casa Grande')
• MMM.Eminescu.et.intermediar, superame-- 
najat. mobila rouă la comandă, parchet gresie, 
faianță balcon închis, contorizări. Preț 750 mă 
lei Tel. 2355» (Casa Grande) .....

4,?m x 1,5m x 0£m

64 MB shared

TeOFuc 0254-234437 / QMM9M3B

GMfcyB.RH 533

Datei BBn«720Qnm 
îCMWEmCvSTx 

»ir fi*  1280x1024 ■».

-------- .—tata
MaTOU limOWIaOWOIawi)

A

etaj 4/4, acoperit cu

‘to*  teta*  Gigabyte, FSB MX) 
ftMMR tata hattaa 4,2MB MHz 
Mata Pita**  DOR 254 MB KJM0 
HM tatav Gi|ibyte AH Radeon «550 
FDD.-Sons 3.5”, 1,44 MB
HM; Western Digital Bl) «0 GB. TMOipm 
te*  aptei. LG CD-RW/DVD 52xr32s/52x/l6x 
Măritor: Bdtnra ir fht 1280x1024 mk.
Preț a TVAmwâîxM) fa (2.099,40 fa noi)

I balcon inch
acoperit cp tăM. foarte frumos. /Tel. 
0788/572471. (Casa de vis).

• MM tata semidecomandate. dauA holuri,
pre^xoiruLncgocbaijii. iei

• m Fwptș oecoramotre, contonzan, 
parchet vedere In 3 pML 55 mp, preț 1,150 mii 
negociabil. TeL 07»^7247I. (Casa Oe v I s
• —■Maca—4^ (Yinrftri7ari, miana Tn hule 
și bucătărie, zona Dadă preț 530 mii. negociabil. 
Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).

• ma UZOt baicon, semidecomandate, gresfa 
falante, contorizări, preț 570 mă, itegodtaLM. 
0788ț7247L (Casa db Vis).

• Awmi lata etai intermediar, amenta 2 
convertoare, boHer, baicon închis, 670 
710129,0740/1467» (Stil ImobilitaHunMOta)

• mm cura, etaj L decomandată canrait, 
îmbunătățiri. 750 mă TeL 710129,074QMNX 
(Stil imobiliare Hunedoara)

a NMMBB. euii intermediar, «naraM1» 
rloare, balcon închis, 350 mă TW. TUE» 
0740/1467» (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Mtro 7, etaj kTtwmedfw, dcccms~sta 
balcon, 215 mă Tel. 710129,074Q/1461IMI 

imooi iiare nuneaoaraj
• Maro L semidecomandate, centrata, 
îmburtettțlri, 420 mă TeL 710129,074O3MK 
(Stil Imtaiare Hunedoara)

• Im Croata amenajat 
mobilă la comandă centrală 900 mă TeL 
0740/1467» (Sil Imobiliare Hunedoara)

• mm QT, decomandate, în circuit centrală 
balcon închis, 600 mă TeL 71012», 0740/1467» 
(Stil imobiliare Hunedoara)

• itaarlAK deoMBndta boxă mansardă 
amenajat Preț un militai lei TeL 710129, 
074CV1467» (Stil imobiliare Hunedoara)

ttHurlh 

doara)

aetata Mere 7. ta 1. contorizat Darchet 
balcon, 350 mă. negodta Tel 0722/4203» 
(Profil Expert Hunedoera)
• taMBHdta «ta ultracentrală CT, mici 
Imburtetățlri, suprafață mare. TeL 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).

e taMHSMlta mm Vlorelă «ta| 3, parchet 
centrală mu gresie, taianta, «o mu nego
ciabil. Tel 0722/420335. Profil Expert Hune

doara)

• MMfaBtatal centralii 640 mii. nego
ciabil. Tai THt» 0745/354575. (Ag Omega 
imobiliare Hunedoara)

• MMistateri 1mbun«Hri,4S0 mă nego
ciabil. Tei: ^87» 074WS4Î75. (Ag Omega 

imobiliare Hunedoara)

• MttMdl mm Liliacului, decomandate, parte1 

înalt balcon mareînchis cu termopan. centrale 

termică, parchet gresie, faianță modificări inte

rioare, 2 băi, termopane la camere, preț 1.36 
miliarde negociabil. Telefon 0745/253662. i Ag 

Evrika)

• zână ta «i superamenajat, centrală 
tertacăUltoc tacărămidă, ocupații imediat, 
preț 3Ure«uro. negociabil. Tel. 0723/660160.

• di mandzta 2 băi, centrală termică, gresie, 
faianță, parchet, zona Liliacului. Preț 1,45 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ao-EHa>

• MtateCMMfata«4>l intermediar, centrală 
termică, termopane. grachet laminat, ușă 
metalică, bifam Mtazana Uzo Balcan. Preț «Orta.leLTeinHKAc.Ella)
• taMMMtate, 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)

• dMomandate,2 băi, gresie, faianță, laminat 1 
cameră, instalații sanitare noi, centrală termică, 
balcon închis, ușă metalică, rolete exterioare, Al. 
Neptun. Preț 138 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)

• de preferință decomandate, etaj Intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrlka)

• mm Ocjdu centru Progresul, Inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• am Oojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc Tel. 0788/507.817 (Ella)

• In Deva, zonă bună, plata Imediat tel. 215212 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• uitraoantraL decomandate, contorizat total, 
parchet gresie, faianță, 2 băi, suprafață mare, 
preț 35000 euro neg. 0726/826.624. (Temporls)

• mm Dorobanți, parter, ST 90 mp, centrală 
termică, transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băl, gresie, faianță, parchet nou, ușă 
metalică, bale mare cu cadă pe colt Preț 48000 
euro, neg., telefon 0788/165701 (Fiesta Nora)

• zomMMsM Nou,decomandate,et 3,2băl, 
3 balcoane 'închise, bucătărie mare, gresie, 
faianță, ușă stejar, preț 1.450 mil. lei negociabil, 
ta 0723/251498 0724/254051. (Fiesta Nora)

• mm lah Sporturilor, et 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări, parenet ocupați I 
imediat Se acceptă șl variante de schimb, preț 
860 mil. lei, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)

• mmi Hacului decomandate, contorizări, 2 
balcoane, 1 închis, faianță,2 bă), fără modificări, 
preț foarte bun: 1.300 mil. lei, negociabil tel. 
0745/302200, 0723/251498 (Flesfa Nora)
• MBklu Manlu cu Decebal, decomandate, et 
Intermediar, 2 băi, 3 bafcoar gaz 2 focuri, 
parchet stare bună, ocazie unică, 47000 euro, 
neg, ta. 0723/251498 0745/302200 (Fiesta Nora)
• iwbmh 2 camere, contorizări, parenet 
gresie, faianță, et 2, Dacia, ocupabll Imediat 
preț 770 mil, tel. 0740/210780. (Prirna-mvest)

• dec, ta centrai, 2 băi, balcon închis, parter, 
KM Imp. Traian, preț 13 mid. let negociabil, tel. 
0740/210780 (Prima-lnvest)

ta, st 75 mp, contorizări, balcon închis, zonă 
carnală preț 13 mid. fa, negociabil, ta 
0740/126029. (Prima-lnvest)

• uKimmM, MooMnaM, 2 băl, 2 balcoane, 
parchet gresie, faianță, st 80 mp, vedere In două 
părți, 42000 euro, ta. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

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

• taMfomad bi 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță, et 2, Dada, ocupabll Imediat 
preț 770 mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• dacamandtaal 1. centrală termică, boxă. 2 
băl, împăratul Tralan, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
074^253X11206.003 (Mimason)

• MmklMMBMtatei amanta centrală termi
că, 80 mp, et Intermediar, bdul. Decebal, Deva, 
preț 135 mid. lei. Telefoane 230324,206.003 
(Mimason)

• mm piață bloc de cărămidă, et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)

• Mta ttaeanbta bloc cărămidă, amenajat
Dtticon oe io m, oioc @q 4 apftrtwnent iioer,
preț 40000 euro. Tel. 2352»0721/985256. (Rocan 
3000)

• Mta centrală, i. creangă, amenajat centrală 
termică, ocupaon imediat preț 1,4 mic, tei, nego
ciabil. Tel. 235208,0724/520358 (Rocan 3000)

• decamantate, 2 balcoane, apometre, gaz 
contorizat 2 focuri, vedere pe 2 părți, bloc de 
Cărămidă, etaj 1, George Enescu. Preț 1,56 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)

• decomandate, 2 băi, baicon mare și închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella) .

• decMnanthtek BMmkii, etaj intermediar, 
centrală termică, aer condiționat parchet st 74 
mp, Preț 33000 euro. TeL 22854a (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băl, contorizări, garaj, 
suprafață mare, et 1, Dorobanți, lângă .Master”. 
Tei. 0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 

eMna AL Neptun. parter, decomandate, 
amenajat, centrală termică, parchet 2 băi, boxă, 
bucătărie modificată. Preț 1350 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• mm tata etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)

• mm AL Armatei, etaj 3, semidecomandate, cu 
balcon, bine întreținut Preț 800 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)

• mm Progrend, et 2, amenajat, contorizări. 
Preț 1,2 mii lei. Telefon 0254-234401. (Rubin’s 

Home)
• mm tacâm Nou, amenajat contorizări. Preț 
16 mid. lei. Tel. 0254-234401,072772455L (Rubin’s 
Home)

• mb Ofta, et 1, dea, boxă, garaj. Preț 63.000 
euro neg. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home) x-v
• mm hetataul gresie, faianță, parchf 
balcon. Preț 1500 mid. lei. TeL 219470. (Muft - 
prima)
• mm IAbnU, semidecomandate, centrală 
termică, toate dotările. Preț 1,200 mid. lei. Tel. 
219470. (Multlprlma)

• Ibmria, zonA ultracentrală, parter, amenajat 
complet CT, bun pentru privatizare. Preț 1,37 
mid. lei. Tel. 0720/437889. 0720/348089. (Green 
Contact)

• miiA caninta gresie, faianță, centrală 
termică, balcon, preț 40.000 euro. Telefon 
0788/572471. (CasadeVis).

• mm Dada, < 
faianță, contorizări, preț 80
0788Ă7247L(Casadem

• hm I Banta decomandate, etaj 2, 
contorizări; amenajat foarte frumos, preț 1,500 
mid, negociabil. Telefon 0788/572471. (Casa de 
Vis).

• dacnMftate bucătării mare. 2 băi, debara, t 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazu, <

Tel. 0743-103622. 0724-

semidecomandate, gresie, 
■l.preț 800 mă negociabil, Tel.

t, contorizări bine 

35.000 euro negc- 
,0720-387896. (Casa

Betanla)
• taXifecomandta,contorizări,jaluzeleert- 
rloare, balcon mare, parchet Progresul. P-w _ 
1,150 miliarde lei. ROM11506O RON negocia^ș 
Telefoane 0741-120722, 0724-169303.
Betanla) O

• «tal L zona Dunărea-gară 82S mii. negooar 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag Omega imobiha- 
Hunedoara)
• «tal % decomandate, Micro 5, Preț 630'- 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. C - 
Imobiliare Hunedoara)

• Mcro A, modificat 550 mii. negociat 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Im-:. . 
Hunedoara)

• mm Fatalei de Tricotaje, centrala. : 
negociabil. T»L 718706,0745/354575.! A c. 
imoDiuare Hunedoara)
• Haradoara, Mm 3, 2 balcoar
convertor, gresie, preț 725 mii. lei. ’.
Tel. 747798 0)42^72106,0742/902488 '

Mia Hunedoara)
• IMBBMA MCBMMm OM. int'
centrală multipla îmbunătățiri, preț:
lei negociabil. Tel. 747798. 07 

0742/902488 (Tina Terra Mia Hunedo.

• Mcro ă decomandate, amenda: 
faianță parchet lamelar, centrală usc 
720 mă Tel. 710129,0740/146780, (Stt " 
Hunedoara)

-E ■

CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

este mandatat de Adunarea Generală a Acționarilor 
de la SC APAPROD SA DEVA să organizeze 

concursul de selecție pentru ocuparea postului de 
DIRECTOR GENERAL

Concursul consti In selecția ofertelor candlda(llor care vor cuprinde pro 
puneri privind realizarea principalilor Indicatori al socletlțil cu cheltuieli 
minim», precum șl imbunătițlrea acestora prfntr-un management perfo r 
mant

studii superioare;
vechime minimi In funcții tehnice de conducere ■ 5 ani; 
cursuri postuniversitare de specializare sau perfecționare in 

domeniul managementului.
Concursul de selecție va fl organizația sediul Consiliului Județean Hune 
doare, In ziua de 18.05.2005, ora 9.00.
Ofertale candldațllor Impreunl 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) vorfl depuse la Compartimentul aalarizare resurse umane 
din cadrul Consiliului Județean Hunedoara până la data de 16.O5.2OOC- 
Relațll suplimentare la tel. 211350, Interior 183.
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• Miei Ybanad, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală, bucătărie 
mobilată, 35.000 euro, negociabil. Tel 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Mkro 7, modificat din 4 camere, etaj,interme
diar, decomandate, centrală, 525 mii Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

' * • Translvanfel etaț 2, convertoare, boiler, 780
v mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)

• tab*.  Tratan, amenajat, 2 balcoane închise, 
convector, 750 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

• Mtoro ă etaj 2, semldecomandate, preț 280 
mii Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• daconwrdate, bd. Mihai Viteazul, etaj 3, 
centrală termică, hol mare, gresie, faianță, ușă 
metalică, 880 mii, negociabil, tel 0741/130438. 
(Profil Expert Hunedoara)

• Mtoro 7, mici îmbunătățiri, 280 mii. lei. Tel 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

• ta Om, zonă bună, poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• dec. cu garaj sub bloc,str.Cuza Vodă sau împ. 
Traian, tel. 0745/640725. (Mlmason)

• dec, at 1-2 In H-uri la parc. tel. 0745/640725. 
(Mimason)

,4 — — — »» — -4 n 4- —oecomanaate, i 
bucătărie 
Preț 1.600

• oara, bd. Decenal, etaj iniernEuiar, decoman
date, amenajat superb, CT, termopane. Preț IX 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)

• mm Goțilii, et 
băl, 2 balcoane,
modificată parchet 
mii. lei, negociabil, tel. 
(Fiesta Nora)

• zom ton Creangă decomandate, et 3, cu 2 
balcoane, modificări Interioare deosebite; stil 
occidental. Ușă lemn masiv, lrstalății«lectrice 
și apă schimbate, tavan fete, spoturi posibile 

modificări, ocupabll în 48 de ore, merită văzut 
Preț 57X00 euro, tel. 0723/25149*  0745/302100. 
(FfeSteNora)

• zaM Emtaaaoi, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet

h. țj In n-Lruflflrtitetlgresie îwfința, Ducatane moamcaia, veoere in z 
părțțzonă feita preț 5^^mgabjl 

Teieroarte 0723/251498, 074&ratt200. (Fiesta 
' Nora)

• zom 22 Decembrie, et I 
balcoane, CT, toate dotările, 
Preț 60000 euro. Tel. 219470.
• IBM Daatefera et Interm

»110 mp, 2 
euro. Tel.

b
7

2 Mt’S
X.

A ■
• zona Ulacuhd, decomandate, vedere pe 3
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 mid. lei, 

negociabil. Tel. 235208, 0724/620356 (Rocan 
3000) .

• zonă centrală l. Creangă superamenajat la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini 
preț 55X00 euro, negociabil Tel 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• OBComanasi ctntraia termica, z Dai, 
amenajat, lavaoii, jaluzele exterioare, caionrere 
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, zona Carpați, modificat 2 băl 
amenajat instalații sanitare noi, 2 balcoane (1 
închis cu termopan). Preț 135 mid. lei. Tel. 
228540. (Ag. Ella)

• dacomMdate, 2 băi. 2 balcoane, amenalăt 
modificat centrală termică etaj 1, Horea. Preț 
46000 euro. Tel. 228540. (Ag Ella)

• doc, 2 balcoane, 2 băi, CT, lavabil, zonă bună 
preț 46000 euro, telefon 0740/126026. (Prima- 
lnvest)

• urgent 2 băl, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95 mp, ultracentral, preț 50X00 euro, 
tel. 0742/210780. (Prima-lnvest)

• doc, contorizări, st 100 mp, amenajat gresie, 
faianță parchet 3 balcoane, ultracentral preț 
51X00 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)

• dac, 2 balcoane închise, parchet centrală 
termică 2 băi, zona l. Creangă garaj sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62X00 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• iagcntl2 băL2 balcoane, CT,ultracentral dec, 
parchet preț13 mid. lei tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)

• zona bdul Decebal, etaj intermediar, 2 băl 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
ftlanță parchet ocupabiI imedlat preț IX mid. 
negociabil Tel 0745/253662. (Ag Evrika)

• urgent! Decomandate, et Intermediar, zonă 
frumoasă 2 balcoane. 2 băl, st 95mo. PretiăOOO 
euro. Tel. 235588. (Casa Grande)

• Mtoro V, centrală decomandate, 920 mtL 
negociabil. Tel 718706,0745/354575. (Ag Omega 
Imobiliare Hunedoara).

• zona C8C, centrală 2 icoane TeWwne
718786, 0745/354575. (Ag. Omega ImobKMe 

Hunedoara) g
• Strada Munteniei decomandate, î băl 
raianta, parenet, centrala, preț sw milioane w. 
Telefoane 710129,0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)

Parâng, 
mii.

• Dm. zona Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet, CT, teren 600 mp. Preț 75X00 euro 
negociabiL Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact) .

• Don, zom Aurel Vlaicu, P+i, P: garaj, 2 
camere, bucătărie, scară interioară; et i: 3 
camere, baie, cămară terasă CT gaz, parchet 
faianță gresie, ST=330 mp. Preț 2X miliarde lei. 
Wetoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)

• tal km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, amenajate, parchet 
gresie, termopane, CT; al doilea corp: bucătărie, 
pivniță, curte betonată anexe, grădină ST=1700 
mp, gaz la poartă Preț 13 mid. lei, negociabil 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)

• zom Stawria, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță și gresie, baie cu boiler, amenajată 
pivniță curte betonată fântână apă trasă în 
casă gaz, grădină 1X00 mp. Vând sau schimb cu 
apartament 3-4 camere Deva sau Simeria, preț 
W mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)

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

• Dova, zom Călugărenl, 3 camere în circuit, hol 
central bucătărie, loc de bale, gaz 3 focuri, 2 
beciuri, apă trasă In curte, grădină 1700 mo. Preț 
13 mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)

• tUrauă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 H vingurl, 2 
băl centrală termică garaj, plus încă un corp: 
cameră hei bucătărie amenajate modem, curie 
șl grădină ST=1800 mp. Preț 79.000 euro, nego
ciabil. T( Pane 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)

• «RiMsranLA camere, 2 băi, bucătărie, garai, 
centrali termică termopane, 700 mp, grădină 
preyi0.000 euro, .tel. 0722/564004. (Prlma-

• eăriMdă 2 camere, bucătărie, podită sobe 
, teracotă apă gaz, curent, teren 700 mp,FS 20 m,

ocupabllă Imediat, preț 25X00 euro. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• zom Ceangăi 3 camere, bucătărie, bale, 
pooeie laminate, presie, Toianța, lavaou, centrala 
termică canalizare, saraj pt 3 mașini, ST 400 mp, 
FS 15 m, preț 66000 euro. negociabil. Tel.

. 0788//497615. (Apnțla Imobiliară Nr. 1) ;

• zmi Caanoăl Ac 2004, parter+mansardă 4 
camere, bucătărie, 2 băl, terasă 6um lentrală 
termică, garai pt 2 mașini, ST 600 i .pre,

0788//497615

Vând case la țară (17)

• casăta Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp.’ 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 45/253662, 
211587. (Evrika) ''

• 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,. 
0723/393295. (Temporis)
• ivgenl 2 camere, bucătărie de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poartă 
canalizare, zona Tâmpa, preț 850 mii, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)

• zom Micea, cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată preț 1200 
mii. lei, telefoane 0723/251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• Șdmuș, construcție 2004 din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație pt. încă 2 camere, grădină ST=1350 mp. 

.Preț 1,45 mid. lei neg. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact) .

• 4 camere, bucătărie, parchet, sobe teracotă 
apă curentă anexe, ST 2000 mp, FS 20 m, preț 700 
mii. lei, negociabil. Tel. 0789//497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• ta Dobra, din cărămidă cameră mare, 
bucătărie, hol mare, pitiș fundație ridicată 

pentru casă nouă cu prataânMer+mansardă 
cu 4 camere, 2 băi, bucătărie, apă 

curent, ST 6000 mo, FS 40 m, oreț500 
negociabil Tel 0785//W615.(A#8flțlal
Nr. 1)

• ta Crtstur, 3 camere, IM mp suorarata 
construcției, gresie, fatemță, parchet, centrală 
termică curte betonată suprafața terenului 912 
mp. Preț 1,600 mid. lei. Telefon 219470. (Multi- 
prima)
• zom Câhii, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mil., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

mii. lei,
Imobiliară Nr.l)

iii. Tel.

Vând teren (21)

• ta Dam* tonă bună, de preferință cu 2 băl. Tel. 
211587. (Ap-Evrlka)

ap. 4 camere (08)

etaj 2, semldecomandate,
Ducatane mouiîicata,

mlHardelei. 

băTpârchet 

0254/234401.
TnSarTpreflJ millwă'iei. Tei.

(Mlmason)

• decomandate, ol 3. zona ion Creangă, par
chet, gresie, faianță, contorizat, 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.000 euro. Telefon 0745/169.573 
(Mlmason)

• Dorobanți el 2. dec., amenajări 2 băl, 2 
balcoane, multiple îmbunătățiri, contorizat, 100 

mp, preț 50.000 euro neg. tel. 0740/173103. 
(Mimason)

vânzare case îii Deva șl împre- 
juritalA zone și ta prețuri diferite Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)

• imp HMMtoteta renovată recent, gaz, apă, 
marotor, tosaseptica, z camere, ouoatane, noi 
baie cu cabină dus, anexe, curte betonată, gră
dină și livadă, st 1700 mp, preț42000euro, nego
ciabil Telefoane 0726/826X24, 0720/354.453. 
(Temporls)
• zom C*tag*renlCT,3camere, curte,grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băl, se coate mansarda, 
parchet, gresie, faianță, st 960 mp, 
construcție, preț 2300 mid. Tel. 0726^26.624, 
232420. (Temporls).

• te Dwa, zona Pare, 3 camere mari, bucătărie, 
bale mare, apă gaz, canalizare, teren drept 1100 
mp, preț 100X00 euro. Tel. 0788/497615 (Agenția 
Imobiliara Nr. 1)

• Zena Paiet 4 camere, decomandate, bucătărie, 
bale, gresie, faianță parchet centrală termică 
prt 70.000 euro, negociabil. Tel. 0788//497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)

• zonă centrate, 4 cam, amenajată parchet 
gresie, faianță termooan. 2 băl, beci, conto- 
rizată garai, curte, grădină 700 mp, ocupabllă 
Imediat preț 110X00 euro neg tel. 0745/640725. 
(Mlmason)

• etr.lt Emlnescu, 2 camere, hol, baie, orădină 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretatal firmă 
preț 13 miliarde -lei, telefon 0745/640725. 
(Mlmăson)

• zona chtakl 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706 0745/354575. (Ag Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zteraoantad vechi, pretabllă depozit 3 
camera, curte, 600 mii negociabil. Telefoane 
718706,6745/354575, (Ag Omega Imobiliare 
Hupedrara).

• tatravlan, zone Emlnescu, 4400 mp, toate 
utilitățile. Preț 30 euro/mp. Tel. 219470. (Multi- 
prima)

• Parcele de teren Intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse intre 500-1000 mp, 
front stradal 24 m, curent, gaz, preț 20 euro/mp. 
Tel. 0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• 4J00 mp, teren Intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, toate utilitățile, 24 m, deschidere la 
drum. Telefon 0745/411449. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• tai__________________ . _ ...
7, vizavi de Biserica Baptistă, lânoă 
auto, front stradal 14X m, toate utlllti,________
la DN 7 și calea ferată, preț 100 euro/mp. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• parcatei, pa Prelungirea Vulcan, preț 26 
euro/mp. Tel. 0721/245654. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)

• Skneria DN 7, intravilan, ST=1900 mp, FS=16m, 
apă curentgaz pe teren. PreM6 euro/mp nego
ciabil. Tel. 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact) ,

• StawrtțDN 66, Intravilan, -ST=3000 mp, FS=120 
m, utilități: apă curent,-gaz. Preț 6 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)

• spro Cozla, intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS=12 m, curent electric, îngrădit Preț 260 
milioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)

• spro Ahnașu Sec, intravilan, ST=2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibilități apă și gaz. 
Preț 7 euro/mp. Tel. 0720/437889,6720/348089. 

(Green Contact)

• ProlungbM Vulcan, intravilan, la intersecție, 
ST=800 mp, posibilități apă curent. Preț 7 

euro/mp. Tel. 0720/437899,0720/348089. (Green 
Contact)

• Vetol Intravilan, la asfalt, acces din DN 7, 
ST=1800 mp, FS=16 m, curent, gaz. Preț 200 
milioane lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)

• extravilan ST=1800 mp, zonă de agrement 
Preț 100 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact) -

• Deva, kitravlan, zona Dacia Service, S=2235 
mp, la asfalt toate utilitățile, dublu front stradal 
40 m. Preț 19 euro/mp, urgent Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)

• htravlan, ta Leșnlc, fs 12 m, st 510 mp, Ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
dln.sosea preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
23U®(Temporls)
• tomîan, pe DN 7, st 17500 mp, fs 100 m, toate 
t^ațiie, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780.

«Im de casă st 650 mp, zonă excepțională 
. situKtri municipiul Deva, toate facilitățile, posi

bilități de plată în rate, telefon 0721/815781, 
(Prima-lnvest)

• aproape da Deva, cu ud I Ităfi, st 1000 mp, preț 8 
euro/mp, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• tatatataitpeDN7,stl7500 mp,fs 100 m,toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima Invest)

• oferim spro vânzare diverse suprafețe de 
teren în Deva șl împrejurimi Intravilane șl 
extravilane. Tel. 0723/660160. (Ag Evrika)

• zom Ctadă preț 11 euro/mp. Tel 718706, 
0745/354575 (Ag Omega Imobiliare Hunedoara) 

' • corotaKțla casă, Pestiș, 4 euro/mp, 1800 mp.
Tel. 718706.X745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zom Vatos Seacă kfeal construcția hală 7200 
mp. Tel. 718706.0746/354575. (M Omega Imobil
iare Hunedoara) •

r

SC MACON SA
angajează ECONOMIST^

in cadrul Direcției de vânzări, compartiment CONTRACTE. 
Criterii de eligibilitate:
•absolvent al Facultății de Științe Economice sau A 
•experiența In activitatea de contractate cor 
avantaj 
•cunoștințe șl ablHtățl foarte bune Ih utilizarea cat 
.Word, Excel, Acces, Internet șl Power point*  
•cunoștințe specifice: limba .jlezi •

spirit de Inițiativă ți de echipă, care riH fiKlttteie Integrarea 
In cadrul unul colectiv profesionist.

oferi:
•Mieriu atractiv
•posibilitatea de a munci Intr-un colectiv dinamic 
•țanse de perfecționare profesionali ;l promovare 
•contact direct cu mediul economie.
CV-urile însoțite de scrisoare do Intenție se depun la sediul 
firmei la adroM: str. Sintuhalm, nr. I, Deva, J ud« HunGdo®F® 
mu prin e-mail la adre»: offlce* maeon.ro pâni la data de 
20.05*2005.

r Mirartil n r» aat-l tMae M Em basmem E A mIIacl »ewcpon«p vor n contactați in termen ae i u znar
«• !• *•  mim «aii as aaraâM! Im*mrotelii
vxjiKjrOu uuis sau pe Lrnduiju p/Lsintru interviu.

1000 mp teren intravilan la DN

lie, acces

• Shoctam IntravlIaitkiMibitnDevațiiM 
D.-ejuriml, plata Imediat W 215.212. (film» 

Invest)

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662,211587. 
■evrika,

• talravtan,«OM 22 Decembrie, ST 2500 mp FS 
20 m, apă gaz, curent preț 25 euro/mp. Tel. 
0788//497615. (Agenția Imobil lari Nr. 1)
• tabnlMtaSântandrei, ST 1500 mp, FS 18 mp, 
apă gaz, curent pe teren preț 12.000 euro/mp. 
Tel. 0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 

•ta Mtath, la DN 7, ST 2000 mp, FS 16 m, apă 
gaz, curent în apropiere, preț 6 euro/mp fix. 
Telefon 0788//497615. (Agenția Imobiliara Nr. 
1)

• ta tiMtoh la DN 7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă

• Mrrote 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)

• tel km de Deva, la DN 7, ST 22X00 mp, FS 70 m,
TeL OW/497615 (Agenția

Kiwi InbMlM, ST=700 mp, FS=13 m, 
’ deosebită utilități. Preț 15 euro/mp 

0720/437889, 0720/348089. (Green

• taeMcu destinația depozit, teren aferent, 480 
mp, gaz, apă, canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35X00euro, negociabil. 0745/163.445 
(Mlmason) ----------- • - - ~~

Chirii imobile (29)
• CM*apartMMM2camere,nemobllâtOfer60  
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)

Cumpăr ca>s

Simeria. plata

|lbr*dlnă.Tel.

400-500 
(Agenția

• caut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat șl utilat, pentru persoane străine, oferim 
300 euro/lună Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)

• ofer gaiwnteră mobilată, Decedai, 90 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)

• ofer pentru cetățeni străini, apartament 2 ca
mere, mobilat dotat mobilă nouă centrală ter
mică șl 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 șl dotat 
zona I. Creangă etaj 2, centrală termică, 350 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)

o caul 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 Mlhal Emlnescu. Telefon 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l)

• ofer pontat 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 în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• ofer da închiriat o garsonieră șl un aparta
ment în Deva, complet mobilate șl utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)

• ofer pt închiriere casă în Deva, 3 camere, 
curte, anexe, nemobilată zona Călugărenl, 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 pontai închiriere garsonieră dec., 
complet mobilată D. Zamflrescu, preț 110 
euro/lună Telefoane 235206, 0721/965256. 
(Rocan 3000)
• ofer pontai 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)

mo caută urgent de închiriat garsoniere șl 
apartamente (ne)mobllate Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comi
sionului. Rugăm seriozitate. Telefoane 235206, 
0721/ 985256,0721/744514,0724/520356 (Rocan 
3000)

•spațiu comercial, bdul Dacia, 190 mp, 
amenajat, centrală preț 5 euro/mp. Telefoane 
710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

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

Schimburi imobile (30)

•ecNmb apartament 2 camere, et. 1, zona Zam- 
flrescu, semldecomandate, centrală termică, 
modificări Interioare, termopan, ușă metalică 
cu panel, balcon închis, iavabll, cu apartament 
3-4 camere, etaj Intermediar, zona Progresului, 
btoc de cărămidă. Ofer diferență de 150 
milioane de lei. Telefoane 230479,0745/253662. 
(Evrika)

• schimb ap. 3 camere, etaj 1, Al. Crișulul, su- 
peramenajat, cu similar, cu suprafață mal mare, 
ofer diferență. Preț negociabil Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA 
Societate cu principal obiect de activitate reorganizarea și lichidarea 

‘ judiciară scoate la vânzare prin 
licitație publică cu strigare 

Mașină de frezat universală STRIEBIG 
model ECONOM n Tip 5192E 

aparținând 
SCEUROSIGNSRLDEVA

• societate în faliment - 
Valoarea de pornire a licitației: 

534.619.798 lei +T.V.A. 
Licitația va avea loc în data de 9 mai 2005, ora 15, la sediul lichida
torului din Deva, str. M. Kogălnlceanu, nr. 4, cam. 18, et. 1, jud. 

Hunedoara. In caz de neadjudecare, licitația se va relua în datele de 
12 mai 2005, 16 mai aOOS.,19 mai 20Q5, g 23 n i la ațeeasiQ^

Persoană de contact: Ghergus Dan 

—I- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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LaDORNA Group 
•ngajHzi: 

DIRECTOR FERME MO ■ TRANSILVANIA

• chioșcul de atare de tangâ 
Comtlm;
• ohtaeoul de «tar*  din «tațta 
de autobus Oriaont Mtoro 18; 
o chioșcul de atare de Mngfl 
Galeriile de Art*  tfocma;
e chioșcul de «tare de lâna*  
Alimentara Daciei
■ ohloeoul de atare Inferteețta 
KamllreMiu H dul Itarobal.

maeon.ro


Angelina Jolie, în Pakistan
• Refuzați. Britney Spears, care a confir
mat de curând că așteaptă un copil, i-a pro
pus Madonnei să fie nașa acestuia, și a fost 
foarte dezamăgită când a fost refuzată pe 
motiv că aceasta e foarte ocupată.

• Preferați. Umila bicicletă a fost votată 
într-un sondaj ca fiind invenția preferată a 
britanicilor, performanță pe care o reușește 
pentru a doua oară, deși are concurență 
serioasă. '

Scrisori de condoleanțe
Londra (MF) - Scrisorile de condoleanțe 

de la scriitori precum E.M. Forster, HG- 
Wells sau T.S. Eliot către familia Virginiei' 
Woolf, după moartea acesteia, au fost pu
blicate, după ce s-au aflat în arhiva unei 
biblioteci timp de trei decenii.

Cercetătoarea Sybil Oldfield încearcă de 
cinci ani să obțină permisiunea rudelor în 
viață ale scriitoarei pentru a publica cete 25b 
de scrisori. Oldfield susține că mesajele; re
unite într-o carte, intitulată „Afterwords'’, 
oferă o perspectivă nouă .asupra vieții lui 
Woolf.

Scrisorile sunt adresate soțului Virginiei 
Woolf, Leonard, și surprii ei, artista Vanes
sa Bell. Printre semnatari se numără rude 
și prieteni, dar și cititori, studenți și in
telectuali importanți ai vremii.

Blocat pe Marte [
Washington (MF) - 

Robotul Opportunity s-a j 
împotmolit, săptămâna j 
trecută, într-o dună de ; 
nisip pe Marte, dar NASA i 
nu și-a pierdut speranța ; 
de a-1 scoate de acolo, a • 
arătat miercuri adjunc- i 
tul responsabilului de j 
proiect.

Opportunity este imo- i 
bilizat, cu cele șase roți i 
înftindate în nisip în pro- i 
porție de 80%. în ultime
le zile coordonatorii mi- ; 
siunii au făcut eforturi I 
să înțeleagă cât mai e- j 
xact situația robotului.

Pentru a face acest lu- i 
cru, eohipa de cercetă
tori a. încercat să recree
ze în laborator o dună de \ 
nisip asemănătoare celei j 
în care a rămas imobi- î 
lizat robotul, bazându-se > 
pe imaginile transmise i 
de camerele lui Oppor- | 
tunity. Acestea permit I 
cercetătorilor să vadă i 
terenul din jurul robo- j 
tului și să-i înțeleagă si- | 
tuația.

■ :

Orlando Bloom
(Foto; EPA) i

Vrea o 
femeie |
puternică |
Laș Angels (MF) - i
Actorul Orlando j
Bloom, care s-a ;
despărțit recent de
Kate Bosworth, 
declară că partenera ; 
ideală pentru el tre
buie să fie o femeie î
puternică. „Caut j
bunătate și un anu
mit grad de indepen- j 
dență. îmi plac 
femeile cu o perso- ;
nalrtate puternică", a ț
declarat el. Actorul a 
mai declarat că ' j 
dorește să-și folo
sească nou căpătata i 
celebritate pentru a i
ajuta cauze nobile. i

Ovule produse în laborator
Washington (MF) - Oamenii de știință 

americani au reușit să producă ovule 
umane în’ laborator, prin maturizarea 
celulelor-sușă prelevate din ovare. Echipa 
de cercetători de la Universitatea Ten
nessee din Knoxville susține că producerea 
de ovule în laborator din celule-sușă pro
venite din ovare ar putea elimina nevoia 
de donatori și ar putea întârzia menopauza 
cu până la 12 ani.

Cercetătorii au prelevat celule-sușă din 
ovarele unor femei între 39 și 52 de ani.

■ Actrița e ambasador 
ONU al bunăvoinței și se 
ocupă de problema 
refugiaților din 2001.

Islamabad (MF) ■ Actrița 
Angelina Jolie a avut o întâl
nire cu premierul pakistanez 
Shaukat Aziz în timpul unei 
vizite în care a mulțumit a- 
cestei țări că a acceptat să 
găzduiască trei milioane de 
refugiați afgani.

Actrița a acceptat invitația 
de a vorbi la o conferință pe 
tema refugiaților, care se va

Premierul alături de actriță
(Foto: EPA)

Candidați la MTV Movie
■ Ceremonia de decer
nare a premiilor MTV 
Movie se va desfășura în 
4 iunie, la Los Angeles.

Los Angeles (MF) - Comedi
ile „Mean Girlș” și „Anchor
man” au cele mai multe no
minalizări la MTV Movie A- 
wards. Deși domină ca număr 
de nominalizări, cele două co
medii nu se regăsesc la cate
goria cel mai bun film, unde 
au fost nominalizate „Kill 
Bill: Volume 2”, „Spider-Man 
2”, „Napoleon Dynamite”,„Ray” 
și „The Incredibles”.

La categoria cel mai bun 
actor sunt nominalizați Jamie 
Foxx pentru „Ray”, Will Smith

Disneyland a făcut 50 de
trei noi atracții. în Orlando 
se va începe colaborarea cu 
alte parcuri Disney ?

■ în California s-a lansat 
„Happiest Homecoming 
On Earth", o aniversare 
ce va dura 18 luni.

Loa Angeles - Disney a mar
cat joi sărbătorirea, în lumea 
întreagă, a 50 de ani de la des
chiderea primului parc Dis
neyland în California.

Pentru a atrage în conti
nuare turiștii, și implicit 
bani, Bob Iger a declarat că 
intenția companiei este să 
conținute construirea de noi 
parcuri și implicarea în noi 
spectacole. „Vom continua să 
investim substanțial în pro
iectul de extindere, șl cred că 
pe termen lung va avea un 
impact pozitiv nu numai pen
tru cei care trăiesc în Orlan
do, dar și pentru cei care 
lucrează aici”, a declarat Iger.

Corect din punct vedere biologic
■ Actrița americană 
Goldie Hawn crede că 
este normal ca bărbații 
să-și înșele partenerele.

Los Angeles (MF) - Goldie 
Hawn (59 ani) a declarat în
tr-o emisiune că este normal 
ca bărbații să-și înșele par
tenerele. Hawn l-a contrazis pe 
un sexolog american într-o

organiza în Pakistan mai târ
ziu în cursul acestui an.

Jolie a spus că a dorit să-l 
întâlnească pe prim-ministrul 
pakistanez, pentru că prețu
iește „grija profundă” a aces
tuia pentru refugiații afgani 
de pe teritoriul țării sale. în 
restul vizitei sale de trei zile 
în Pakistan, Jolie se va întâl
ni și cu refugiații.

în 2003, Angelina Jolie a 
fost premiată pentru munca 
ei de caritate, care a purtat-o 
prin zeci de țări din toată 
lumpa. în urma unei vizite 
din Cambodgia din 2001, ac
trița a adoptat un băiețel, 
Maddox.

Un an mai târziu, în Thai
landa, ea a declarat că inima 
ei este mai degrabă alături de 
refugiați decât de industria de 
film hollywodiană.

Pakistanul găzduiește refu
giați din Afganistan de la 
invadarea acestei țări de * 
către sovietici, în 1979.

pentru „Hitch”, Brad Pitt pen
tru „Troia”, Matt Damon pen
tru „The Bourne Supremacy” 
și Leonardo diCaprio pentru 
„The Aviator”.

Hilary Swank, pțemiată .cu. 
Oscar pentru rolul din „MU- ' 
lion Dollar Baby”, este nomi 
nalizată la categoria cea mai . 
bună actriță, alături de Urna 
Thurman pentru „Kill Bill: 
VoMne 2”, Natalie^drtman 
pentru „Garden State”, Lind
say Lohan pentru „Mean 
Girls” și Rachel McAdams 
pentru „The Notebook”. Thur
man a obținut premiul MTV 
de anul trecut la categoria cea 
mai bună actriță pentru pres
tația ei în prima parte a fil
mului „Kill Bill”.

Caroline Sunshine (nouă ani), alături de Mickey Mouse (Foto: epa)

din Florida are peste 57.000 de„Sărbătorim ceva ce nu este 
numai un simbol, dar repre
zintă ceva foarte important în 
cultura mondială. Merită o 
aniversare de 18 luni”, a adă
ugat acesta. Walt Disney World 

emisiune TV, declarând că e în 
stare să înțeleagă de ce bărba
ții nu se pot mulțumi toată 
viața cu o singură parteneră.

„Este un lucru corect din 
punct de vedere biologic pen
tru specia noastră”, a spus ea, 
explicând că testosteronul îi 
împinge pe bărbați spre infi
delitate și că aceștia nu prea 
își pot stăpâni pornirile bio
logice. „Cred că foarte multă

.Florina Năseută 
■în zodia Pești, îi 
■plac șă asculte 
'muzică, aerobicul 
și să se distreze cu 
prietenii.

(Foto: Traian Mani

angajați.
Noi atracții

Parcul este gata de a pune 
la dispoziția turiștilor alte 

Va fi un spectacol cu tema 
Cenușăresei adus de la Tokyo 
Disneyland, un show cu cas
cadori de la Walt Disney Stu- 
dios-Paris și un spectacol cu 
acrobați de la Disney's Cali
fornia Adventure.

Bob Iger susține că este o 
inovație ce demonstrează că 
Disney continuă să se dezvol
te: „Sunt experiențe ce folo
sesc tehnologie de vârf. în 
unele cazuri, sunt tehnologii 
pe care le-am creat și care 
dau ocazia oamenilor să tră
iască experiențe pe care nu 
le-au mai trăit până acum”, 
a spus Bob Iger, adăugând că 
însuși' Walt Disney, fonda- 
toruT companiei, nu ar m«jț 
recunoaște multe lucruri. -

lume înșeală, dar puțini sunt 
aceia care recunosc. Cred că 
este prea mult să-ți imaginezi 
că vei fi cu aceeași persoană 
pentru tot restul vieții tale", 
a spus actrița.

Hawn, care are o relație de 
22 de ani cu actorul Kurt Rus
sell, fără să fie căsătorită cu 
el, a mărturisit că nu îi pune 
întrebări în legătură cu acest 
subiect și preferă să nu știe;

Anglia, a descoperit cu^y 
uimire în punga sa cu ce*’ * 
reale un șarpe cu corn, 
de 70 Cm. (Foto: EPA)

La cutie Jordan Wil
lett (5 ani), din Telford?**


