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■ Reduceri de personaldimineața la prânz seara

ar putea avea loc la 
S.G Mitall Steel, fără 
acordul sindicatului.

Hunedoara (M.S.) - în dis
cuție este luată „o plecare vo
luntară” a angajaților din js 
tul combinat siderurgic, a de-

clarat președintele Sindicatu
lui Siderurgistul, Petru Vai-
doș. Sindicatul nu este însă 
de acord cu preconizatele 
disponibilizări de personal, 
apreciind că administrația 
combinatului încalcă preve
derile din Contractul Colectiv 
de Muncă și din cel de pri
vatizare.

„Nu suntem de acord cu 
disponibilizările. Administra
ția a făcut totul pe ascuns. 
Contractul de privatizare al 
societății prevede că, timp de 
30 de luni, nu pot fi efectuate 
disponibilizări de personal”, 
a declarat liderul sindical. El 
a adăugat că ieri a avut loc o 
ședință a Consiliului de Coor

donare al Sindicatului Side
rurgistul pentru analizarea 
situației apărute. Liderul sin
dical a menționat, totuși, că 
organizația pe care o conduce 
nu se poate opune acelor per
soane care doresc să plece din 
societate. în combinatul hune- 
dorean mai lucrează acum 
aproximativ 2500 de oameni.
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ob a©i, sampată, la Reiese, s-a sărbătorit 
"măsuratulgilnr”. Pro] ietacul oilor 
au dat cel mai m&t- Iajite^Hprimul?cOâ 
va primi de la cioban laptelepentru un an 
întreg. Tot el va negocia cu ciobanul regu
lile de păstorit, /p.6 (Foto: Ina Jurcone)

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
adusă la cunoștința autorităților locale pen- 

. tril a fi rezolvate cât mai re-
CUVAND1 - pede cu putință. Ai vreo între- 

sbare pentru primarul localității 
în care trăiești?.Telefonează între orele 08.00 
și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe 
adresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Sanda Bocawqu

■ In colecția de artă 
Muzeului din Deva 
există o pictură de o 
valoare inestimabilă.

unda.bocaniciu@informmedla.ro

Deva - Ea aparține pictoru
lui bolognez Domenico Zampi- 
eri (Domenichino) considerat

V O pi II din Hunedoara au refl 
alizat o pictură de peste 400 dfl 
metri pătrați în cadrul unei ț 
acțiuni dedicate “Zilei Euro
pei”, organizată de artistul - 
plastic Constantin Zgâmbău, 
cu sprijinul Primăriei, Casei | 
de Cultură și Bibliotecii _
Municipale Hunedoara, /p.3 -

(Foto: Constantin Zgâmbău)
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drept unul dintre cei, mai buni .ghes uite, chiar în locuri igra-
pictori ai secolului XVII din, fiioașe. Ne trebuie un spațiu 
Italia. Colecția de artă a mu-i mai mare. Sisteme de alar- 
zeului devean cuprinde circs »*fnă... există. Sunt însă vechi 
700 de picturi și 600 de lucrări: /- dar..; funcționează. Nu putem 
de grafică de mare valoare, pe • spune că nu există o pază a 
lângă celelalte obiecte, Este o valorilor. Multe sunt încuiate 
mândrie pentru Deva si deți

mai mare. Sisteme de alar-

,în seifuri!?'. Deocamdată se
nă astfel de valori însă, după știe doar că o dată, totuși, s-
cum spune muzeografia Doina au furat niște pietre monu-
Ionescu, „acestea sunt depo
zitate în spatii improprii, în-

ment din curtea muzeului 
devean!...

llcu la Sport
Devp (M.S.) - Noul di

rectorial Direcției Jude
țene de Sport Hunedoara 
va fi Marieta Dcu, campi
oană mondială la săritu
ra în lungime, a anunțat 
prefect d Cristian Vladu.

Man ’tu fișa nu este 
membră de lartic uar, 
politic postul ar fi 
revenit PD.

Tranziție fără sfârșit

2002 nâscuti vii

Evoluție demografică in urcare
Rata natalității - principal indicator al tendințelor 
evoluției demografice - a crescut în 2004. Acesta 
este principalul semnal pozitiv, în perspectiva 
stopării declinului de populație din ultimul deceniu.

Grafica: Cuvântul liber, sursa: -N5 (Institutul Național de Statistică)

—.V

■ Restructurarea mari
lor companii și șomajul 
caracterizează județul 
în ultimii 15 ani.

Deva (I.J.) - Siderurgia și 
mineritul, odinioară cele mai 
productive sectoare industria
le, s-au dovedit a fi nerentabi
le. Producția industrială a scă
zut dramatic. Huilă se extrage 
de tarei ori mai puțin în 2004 
decât în 1989, colosul siderur
giei și-a restrâns activitatea.

„Restructurarea din side
rurgie aduce (fată de 1989) o 
nroductie de laminafe mai

mică de 12 ori, de oțel de 15,5 
ori. Și producția de tricotaje 
și încălțăminte a scăzut de 
peste 10 ori. Comparativ cu 
1989, productivitatea muncii a 
scăzut cu 37%, iar numărul 
de salariați este mai mic cu 
peste 70%. Dintr-un județ in
dustrial ne am transformat 
într-unul de comercianti, pen
tru că mai mult de jumătate 
din firme fac comerț”, declară 
Traian Laslău, director al 
DJS Hunedoara. Crește0 în
registrează doar preturile, 
salariile, consumul de energie 
electrică și materialele de 
construcții.

III tînnd accidentului produs sâmbătă, pe DN 7, In 
localitatea Vetel, șoferul autoturismului și-a pierdut viața, 
iar pasagerii au fost grav răniți, /p.3 (Foto: ToMn m«md
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• Vize. Procesul de eliminare a vizelor pen
tru SUA va dura? estimativ, trei-patru arii, 
dar va depinde capacitatea României de 
a face față cerințelor stricte care vor exista 
în această privință, a declarat ministrul 
român de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu.
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Răzbunare
Bagdad (MF) - Rețea

ua al-Qaida din Irak a 
chemat musulmanii la 
răzbunare, după ce un 
pușcaș marin american, 
filmat în noiembrie 2004 
în timp ce executa un 
irakian neînarmat, într- 
o moschee din Fallujah, 
a fost exonerat de acu
zații, se arată într-un 
nou comunicat al orga
nizației teroriste. „Cru- 
ciații și evreii au decla
rat război islamului și 
musulmanilor”, arată 
comunicatul publicat pe 
un site Internet islamist 
și a cărui autenticitate 
nu poate fi verificată. Ea 
13 noiembrie 2004, capo
ralul și un grup de puș
cași marini au fost fil
mați lntr-o moschee din 
orașul sunnit irakian 
Fallujah, de către came- 
ramanul care îl însoțea 
în timp ce deschideau 
focul împotriva unul 
bărbat rănit, 
Întins pe jos. 
Imaginile ' ' 
acestei execuții 
au provocat in- ' 
dignare în lu
mea întrea
gă, reamte 
tind de scan
dalul de la 
închisoa
rea Abu 
Ghraib.

Jean-Pierre Raffarin 

Operat
5
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Paris (MF) - Premierul 
francez, Jean-Pierre 
Raffarin, a suferit 
sâmbătă, o interven
ție chirurgicală deter
minată de o „afec
țiune inflamatorie 
acută a vezicii bilia
re", în timp ce cam
pania pentru referen
dumul asupra Consti
tuției europene se 
află intr-uri moment- 
cheie. Potrivit unei 
surse guvernamenta
le, premierul ar putea 
fi externat de la Val- 
de-Grâce, luni seara, 
sau marți dimineața. 
Raffarin, care și-a 
sărbătorit, vineri, cea 
de-a treia aniversare 
în postul de premier, 
nu va putea asista la 
nici una dintre mani
festările prevăzute în 
următoarele trei zile 
și va fi reprezentant 
de un ministru la 
principalele sale întâl
niri de pe agendă.

George W. Bush s-a întâlnit cu liderii țărilor baltice. Dansul libertății, la 60 de ani de la încheierea războiului

Rusia retrăiește trecutul măreț
■ SUA susține țările 
baltice, cu riscul de a 
tensiona și mai mult 
relațiile cu Rusia.

Moscova (MF) - Zeci de li
deri ai lumii vor participa, as
tăzi, la Moscova, la evenimen
tele prilejuite de împlinirea 
a 60 de ani de la victoria Ali-

5
aților în cel de al doilea răz
boi mondial. Această aniver
sare, al cărei punct culminant 
va fi parada militară din Pia
ța Roșie și o recepție oferită 
de președintele Vladimir Pu
tin la Kremlin, răspunde mai 
multor obiective ale politicii 
ruse actuale. în fața președin
telui american, George W. Bush, 
a cancelarului german, Ger

CGtm u rsde capitulării germane

4 • ‘ ■•_.1 -
Supus presiunilor

Londra (MF) - Tony Blair, care a câștigat, 
joi, un al treilea mandat succesiv de pre
mier, se confruntă cu presiuni din ce în ce 
mai intense de a părăsi Downing Street mai 
devreme, în pofidă asigurărilor pe care le-a 
dat că își va duce mandatul până la capăt. 
Potrivit Sky News, 0 serie de persoane din 
anturajul șău, inclusiv foști miniștri, îl roa
gă să renunțe „mai devreme sau mai târ
ziu” la postul de prim-ministru, în favoarea 
ministrului Finanțelor, Gordon Brown. 
Aceste apeluri intervin în condițiile în care 
laburiștii au obținut, la alegerile de la 5 
mai, o majoritate mult mai redusă în Cam
era Comunelor decât în precedenta legisla
tură. Fostul ministru de Externe, Robin 
Cook, este de părere că partidul ar avea de 
câștigat din popularitatea pierdută în cazul 
desemnării unui nou lider cât mai curând 
posibil. Un parlamentar de marcă al Parti
dului Laburist, Jeremy Corbyn, afirmă că 
există posibilitatea ca Tony Blair să rămână 
la Downing Street mai puțin de un an, până 
ce se va încheia mandatul Marii britanii de 
președinte G8.

Tony Blair a formM noul Guvern britanic
___________________________________
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Berlin (MF) - Data înche
ierii celui de-al doilea răz
boi mondial este controver
sată pe plan european, princi
palii actori având mai multe 
versiuni. Anglo-saxonii se 
referă la 7 mai 1945, sem
narea capitulării germane, 
francezii la 8 mai, data în
cetării luptelor* iar rușii la 
actul final de predare, sem
nat la 9 mai, la Berlin. De 
la 5 mai, o delegație germa
nă a început negocieri la 
Reims (estul Franței), la Car
tierul General al Aliaților, 
după ce două capitulări par
țiale au avut deja loc, la Ca-

serta (Italia), la 29 aprilie, 
pentru trupele germane din 
Italia, și la Luneburg (nordul 
Germaniei), la 4 mai, pen
tru armatele anagajate în 
Olanda, Danemarca și nord- 
vestul Germaniei. Deși Fuh- 
rerul s-a sinucis la 30 apri
lie și bătălia pentru Berlin 
s-a încheiat la 2 mai, germa
nii doreau să obțină o a tre
ia capitulare parțială pen
tru întreg frontul de vest, 
astfel încât să-i despartă pe 
Aliați de sovietici și să per
mită unui număr mai mare 
de civili și militari să ajungă 
la liniile anglo-americane.

hard Schroeder, și a altor li
deri ai lumii, Putin vrea să re
amintească rolul fundamental 
al Rusiei în înfrângerea nazis
mului, dar și să refacă imagi
nea țării în străinătate, afecta
tă de războiul din Cecenia și 
de afacerea Iukos. Rememora
rea este cu atât mai necesară 
cu cât o succesiune de „revo
luții”, în Georgia, Ucraina și 
Kîrgîzstan, Ie-a dat rușilor sen
timentul că asistă la o dezinte
grare fără sfârșit a ceea ce a mai 
rămas din fostul lor imperiu.
Oportunitate

Comemorarea a 60 de ani de 
la încheierea celui de-al doilea 
război mondial reprezintă pen
tru George W. Bush o ocazie 
de a insista asupra voinței sa
le de a lupta împotriva tira
niei și de a aminti despre ro
lul de prim ordin jucat de SUA 
în prăbușirea regimului nazist. 
Liderul de la Casa Albă nu se 
teme să facă o legătură între 
victoria asupra Germaniei na
ziste, încheierea războiului 
rece și dispariția Uniunii So
vietice, 45 de ani mai târziu, 
într-un asemenea context, de-
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plasarea sa în Rusia poate pă
rea surprinzătoare. însă Casa 
Albă a avut grijă ca deplasa
rea de la Moscova să fie prece
dată de discuții cu liderii Es
toniei, Lituaniei și Letoniei. 
Pentru aceste trei țări baltice, 
sfârșitul celui de-al doilea 
război mondial a însemnat 
trecerea de la ocupata ger
mană sub ocupația sovietică.
Războiul declarațiilor

Cu riscul de a-1 nemulțumi 
pe omologul său rus, Vladi
mir Putin, președintele ameri- « 
can și-a manifestat, sâmbătă, / 
în mod public, sprijinul pen
tru țările baltice. „Recunosc 
că sfârșitul celui de-al doilea 
Război Mondial a reprezentat 
pentru Occident pacea, dar în 
cazul țărilor baltice, acesta a 
adus ocupația și represiunea 
comunistă”, a afirmat Bush, 
într-o conferință de presă co
mună cu președinții celor trei 
state. Replica lui Putin a ve
nit imediat: „America nu este ț 
o democrație exemplară și va ’ 
trebui își reformeze propriul 
sistem electoral înainte de a 
critica Rusia”.

Mihai Răzvan Ungureanu

Romania
■ Răzvan Ungureanu: 
Politica externă a Ro
mâniei nu este condi
ționată de crize.

București (MF) - Politica 
externă a României nu este 
condiționată de crize, iar cine 
crede acest lucru se înșală, a 
declarat, sâmbătă, la întoar
cerea din SUA, ministrul ro
mân de Externe, Mihai Răz
van Ungureanu, referindu-se 
la situația celor trei jurnaliști 
răpiți în Irak. Șeful diploma
ției române a spus că Româ

își menține trupele o
nia este „o țară fermă, care 
are coloană vertebrală și reu
șește să răspundă adecvat fie
cărei crize”.
Fără influențe

în privința prezenței tru
pelor românești în Irak, 
Ungureanu a precizat că „an
gajamentele noastre pe tea
trele de război, în afara țării, 
au temei legal și moral”. într- 
un interviu acordat cotidia
nului american Washington 
Times, ministrul român de 
Externe a declarat că Ro
mânia îșftva menține trupele

în Irak, în pofida preocupării 
opiniei publice în legătură cu 
'soarta celor trei ziariști ro
mâni luați ostatici.

„în nici un caz nu vom per
mite ca politica externă a Ro
mâniei să fie influențată de 
răpitori, răufăcători sau te
roriști”, a insistat Ungureanu. 
„Trebuie să decidem care 
sunt interesele în materie de 
securitate ale celor 23 (fe mili
oane de români. Avem o po
litică clară și o vom menți
ne”, a subliniat șeful diploma
ției de la București.

Avertisment
Washington (MF) - Casa Al

bă a avertizat că un eventual 
test nuclear nord-coreean ar 
fi un „nou act de provocare”, 
in timp ce Coreea de Sud și 
Japonia au declarat că nu de
țin informații precise referi
toare la intenția Phenianului 
de a efectua un asemenea 
exercițiu. Potrivit declarației 
purtătorului de cuvânt al ad
ministrației americane, Scott 
McClellan, Statele Unite do
resc în continuare rezolvarea 
dosarului nuclear nord-core- 
ean în cadrul negocierilor 
multipartite, la care participă 
cele două Coree, Statele Uni
te, China, Japonia și Rusia. 
Phenianul a declarat, recent, 
că refuză să reia negocierile 
din cauza atitudinii „ostile” a 
Washingtonului.
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• Declarațiile de venit 
global. Hunedorenii, care 
anul trecut au obținut veni
turi din mai multe surse, mai 
au la dispoziție o săp
tămână pentru depunerea

documentelor la administrațiile financiare, a 
declarat Mihaela Boldor (foto), purtătorul de
cuvânt al DGFP Hunedoara. Data limită este
15 mai. (C.P.)

• Numismatică. La Muzeul Mineritului din 
Petroșani s-a deschis o expoziție de numis
matică sub genericul „Municipiul Petroșani în 
context european". Ea poate fi vizionată 
până în data de 15 mai și este dedicată Zilei 
Europei 2005. (S.B.)

• O zi firi apă. Furnizarea apei potabile va 
fi întreruptă începând de mâine, de la ora 7, 
până în 11 mai, la ora 7, în mai multe 
localități hunedorene. Populația și firmele 
din Hațeg, Călan, Simeria, Deva, Sântămăria 
Orlea, Bretea Română și Băcia nu vor benefi
cia de apă potabilă timp de 24 de ore. (C.P.)

■ O persoană și-a pier
dut viața și patru au 
fost grav rănite, pe 
drumul național 7.

Mihaela TăMAș__________ ________
m i haeb.t antas @ inf o rm me d i a .t o

Hunedoara - Două grave 
accidente de circulație s-au 
produs sâmbătă pe DN7, la 
interval de aproximativ o oră. 
Victime ale acestora au fost 
trei cetățeni cehi și trei 
români cu cetățenie germană.

Șoferul a murit pe loc
Primul accident s-a produs 

în jurul orei 18:10, în locali
tatea Vețel. Conducătorul 
unui autoturism Mazda 323, 
cetățean ceh,, nu a adaptat 
viteza într-o curbă din loca
litate. A pierdut controlul 

volanului, a derapat aproxi
mativ 100 de metri și s-a izbit 
violent, lateral dreapta, de un 
cap de pod. în urma impactu
lui Trantisek Wodehnai, șo
ferul autoturismului, a murit 
pe loc. Asupra sa nu a fost 
găsit nici un act de identitate.

Cei doi pasageri, de 51 de 
ani, au fost grav răniți și 
transportați de urgență la Spi
talul Județean Hunedoara și 
internați la secția de Terapie 
Intensivă.

Traficul rutier a fost blocat 
aproximativ o oră, iar co
loana de mașini s-a întins pe 
o lungime de circa doi kilo
metri.
întoarcere la 180°

La aproximativ o oră după 
primul accident, la ieșirea din 
Deva, pe același DN7 se pro
duce un alt grav accident. în

Victimele au fost scoase de un echipaj de descarcerare

mașină se aflau trei români 
cu cetățenie germană și cir
culau cu autoturismul spre 
Arad. La ieșirea din Deva, 
Cristian Stuerner, șoferul 
autoturismului, pierde con
trolul volanului din cauza 
vitezei excesive. Mașina de
rapează, se întoarce la 180 de 
grade și părăsește partea 

carosabilă. în urma impactu
lui, șoferul și unul din pasa
geri sunt grav răniți și trans
portați de urgență la Spitalul 
din Deva. Conducătorul auto
turismului a suferit o „plagă 
confuză parietală”, iar pasa
gerul Ovidiu Udo Stuerner a 
fost internat cu o „plagă con
fuză vertex”.

Surzi ia „Mesagerii iubirii"
Deva (I.J.) - Veniți la Deva pentru a 

aduce mesajul de iubire al Mântuitorului 
Iisus Hristos prin cântec, elevii școlilor ge
nerale din municipiul Lupeni n-au găsit 
ecou decât în sufletele credincioșilor veniți 
duminică la Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”. Invitațiile către Consiliul 
Județean, Primărie și oficialitățile politice 
s-au dovedit a fi pentru cei care doresc să- 
și vadă zilnic numele în publicații fără nici 
o valoare.
Mesaj de iubire

„Mesajul de iubire al copiilor prin cântec 
a dorit și va dori în continuare să sensibi
lizeze inimile celor care pot să le ofere puțin 
din surplusul lor material pentru constru
irea unui Centru de zi la Lupeni. Aici, noi 
dorim să creăm un spațiu în care copiii să 
poată să învețe, să-și însușească deprinde
rile și abilitățile necesare unei meserii în 
condiții normale de igienă, să învețe să-și 
asigure un trai decent în viitor. Practic, 
dorim să creăm un nucleu social, o familie 
conform credinței creștine”, declară Natalia 
Paraschivescu, președinta Fundației „Al
tair”, însoțitoarea copiilor. La final, copiii 
au primit cadouri din partea preoților bi
sericii Miron Mateș și loan Jurca.

Elevii școlilor generale din Lupeni au împărțit 
mesajul de Iubire împreună cu preoții deveni

(Foto: Ina Jurcone)

Cum e să umbli cu jumătăți de măsură?
Caricatură de Ovidiu Pascu

A 15-a persoană își pierde viața în accidentele: petrecute de la începutul acestui an pe drumul național 7

■ Evenimentul a fost 
redat de copiii din 
întreg județul mai ales 
prin desene.

Viorica Roman, Sanda Bocaniciu, 
Mihai Stan

Un proiect artistic ar putea 
iniția punerea în valoare a 
Furnalului din Govăjdie.
Dând trecutului viitor

Govăjdia - Furnalul din 
Govăjdia, construit în 1802- 
1810, a fost ieri locul expune
rii lucrărilor unor copii din 
Ghelar. Timp de șase luni ei 
s-au inițiat în tainele picturii, 
îndrumați de prof. Gabriela 
Brănescu, în cadrul unui 
proiect finanțat de Asociația 
Alternative Rurale. Sergiu 
Țenț, președintele asociației, 
i-a mulțumit prietenului său 
olandez Jan de Noord, prezent

la expoziție, care a donat pen
tru proiect banii primiți ca 
dar de pensionare. Prin ale
gerea acestui , spațiu se. do
rește introducerea obiectivu
lui în circuitul turistic, după 
restaurarea și amenajarea sa, 
pentru a găzdui diverse ma
nifestări și expoziții de artă. 
Ar fi necesară și trecerea sa 
de la combinatul hunedorean 
în custodia asociației. Din 
păcate, linia ferată ce lega 
Hunedoara de Govăjdia, care 
ar fi putut fi o atracție turis
tică, nu mai există. Pentru 
reușită, proiectul ar avea 
nevoie de susținerea auto
rităților, care n-au participat 
la evenimentul dedicat Zilei 
Europei.
La Hunedoara

Deva - Luni, 9 mai 2005, ora 
15.00, în cadrul mani
festărilor dedicate Zilei Euro
pei, în Hunedoara se va deru
la un concurs de înot (ama

tori) pentru copii cu vârste 
între 15-19 ani, cu premii și 
diplome. La ora 19.00, în fața 
Casei de Cultură va avea , loc 
spectacolul „La Izvor de dor 
și drag”. Participă: ansamblul 
folcloric de cântece și dansuri 
„Hațegana”, soliști vocali și 
instrumentiști dar și dan
satorii de la Clubul Copiilor 
Hunedoara. Un amplu spec
tacol, cu un program divers, 
pe toate gusturile, s-a derulat 
ieri, la Deva.
Copiii și Europa

Deva - Centrul de Infor
mare Europa al județului a 
pregătit, cu prilejul Zilei Eu
ropei, prezentarea pachetului 
informativ pentru copii, inti
tulat „O zi, un continent - 
EUROPA”, în mai multe școli 
și grădinițe din Simeria și din 
Deva. Programul cuprinde 
vizionări de casete, benzi de
senate despre Europa, con
cursuri pe aceste tematici sau

in
(Foto: Mihai Stan)

de desene. La Biblioteca 
Județeană „Ovid Densusianu” 
Deva vor fi susținute actț- 
vită^,,l#fiaj^cl^.^veuiment. 
Pictură record

Hunedoara - O pictură re
cord, cu o suprafață de peste 
400 de metri pătrați, a fost 
realizată de 54 de copii din 
Hunedoara, cu ocazia Zilei 
Europei, a declarat inițiatorul 
acțiunii, artistul plastic Con
stantin Zgâmbău. Pictura se 
numește „Europa-casa noas
tră” și a fost ridicată pe 
peretele Casei de Cultură 
Hunedoara. Copiii care au 
muncit la această pânză sunt 
elevi în clasele I-IV, care 
învață în 6 școli generale din 
oraș. „Cred că este cea mai 
mare pictură realizată de 
copiii din România. A fost cea | 
mai expresivă facere și ridi
care a unei picturi. Casa 
Europa va fi, de fapt, a copi
ilor”, a spus artistul.

Lucrări din incinta furnalului Pictura copiilor din Hunedoara, ridicată pe Casa de Cultură

Autostrada - cel mai 
devreme în martie

Deva (A.S.) - Primul tron
son al autostrăzii Nădlac- 
Sibiu va fi început la noi în 
județ. Conform celor de
clarate de prefectul județului, 
Cristian Vladu, în prezent 
sunt în plină desfășurare 
achizițiile de teren necesar 
construirii obiectivului. Con
form înțelegerilor existente, 
prima tranșă a împrumutului 
acordat de Banca Europeană 
de Investiții va fi disponibilă

în luna martie 2006 când se 
vor bate primii țăruși ai aces
tei importante investiții.

Pe teritoriul județului 
Hunedoara autostrada va 
avea patru puncte de acces: 
unul la Șoimuș, două la Sime
ria și unul în dreptul 
localității Romos. Proiectul 
autostrăzii hunedorene va 
absorbi o cantitate de peste 
500 de milioane de mejri cubi 
de rocamente.

Bucurie de Ziua Europei



imn, » luai zuut>

1966 - A murit Alfred Mendelsohn, compozitor, peda
gog și dirțjor (n. 4.02.1910)
1939 - S-a născut Ion Țiriac, fost tenisman, om de afa- 

cerf, președintele Comitetului Olimpic Român
1918 - A murit poetul George Coșbuc (n. 20.09.1866) 

16 S - S-a născut Lucian Blaga, filosof, dramaturg, poet, 
eseist (m. 6.05.1961)

1805 - K murit Friedrich von Schiller. dramaturg, poet, 
prozator, estetician și istoric jiterar (n. 10.11.1759) 

Zkia Uniunii Europene sau .Ziua Schuman"

—r .... ...... ............—

Calendar religios
Aducerea moaștelor Sf. Ierarh Nicolae; 

Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor.

Sf. Nicolae

Deva (S.B.) - Aducerea acestor sfinte 
moaște s-a făcut astfel: „Unui preot care 
locuia în cetatea Bari i s-a arătat înainte 

Sfântul Nicolae, zicându-i: 
„Mergi și spune poporului 
acestuia și la tot soborul bi
sericesc că, ducându-se în 
Mira, cetatea Lichiei, să ia 
de acolo moaștele mele și să 
le aducă aici”. După vedenia 
aceasta preotul a mers în

biserică și a spus clerului bisericii și la tot 
poporul. Toată lumea a fost de acord. Au 
plecat 3 corăbii pentru aducerea sfintelor 
moaște. Au umplut corăbiile lor cu grâu și 
au plecat, făcându-se că merg la neguțătorie. 
Au trecut prin multe până să ducă la bun 
sfârșit misiunea. A urmat tămăduirea a 11 
oameni și alte minuni în cetatea unde 
moaștele au fost duse cu bunăvoința Dom
nului.

wtimtăti
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Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi :

08.00-15.00 Deva, Str. Liliacului, bl. 17, sc. D, E

08.00-18.00 Sulighete, Almășel, Pogănești, 
Micănești, Almaș Săliște, Cerbia, 

Fizeș

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:

09.00-15.00 Str. Mărăști, bl.26, 24; Dorobanți 
bl. 37, 18; D. Zamfirescu, bl. Q;

M. Averescu, bl. 21, sc. D, E, F;

09.00-12.00 Bd. Decebal, bl. 15, sc. E

Apă
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Trimisă 
prin 

poștă

A . Poșta 
toâli

X I Locuri de 
trimitere X AHta X Amor 
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Soluția integramei din nu
mărul precedent: T - SIS
- U - LAMA - RANA - 
CATA- VID CANASTA - 
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971

21 mart.-20 apr.
Chiar dacă sunteți protejat de șefii cu care colaborați per
fect, e bine să fiți foarte atent la cei ce vor să vă ia locul. 
Refuzați să dați bani rudelor.

21 apr.-20 mai
Azi vreți să rezolvați toate problemele. Dacă sunteți grăbit 
și nu luați în calcul toate variantele, s-ar putea să le încur
cați și mai tare.

&

21 mai-20 iun.
Aveți posibilitatea de a face exact ceea ce doriți. Nu aveți 
răbdare să-i înțelegeți pe cei mai tineri. Vizite neprotoco
lare, întâlniri neplanificate.

21 iun.-20 iul.
Dacă sunteți foarte activi azi, ar fi cazul să vă Pescăreați 
energia, teșiți în oraș și simțiți-vă bine. Distracția plutește 
în aer.

21 iul.-20 aug.
Schimbările de dispoziție nu vă prea caracterizează, dar 
vă supuneți lor vrând-nevrând. O persoană tânără din fa
milie va fi victima ieșirilor dv.

21 aug.-20 sept.
Aveți întrevederi foarte importante, datorate unor întâl
niri neașteptate. Zi bună pentru a pune în sfârșit la punct 
un parteneriat interesant.

21 sept.-2Q oct
Aveți mult de alergat pentru a rezolva o problemă legată 
de o rudă. Poate mediați un conflict. Găsiți și timp de o 
șuetă cu prietenii.

21 oct.-20 nov.
Un prieten apelează la dv pentru un serviciu. Lăsați pro
blemele personale și vă dedicați trup și suflet parteneru
lui. Vă evidențiați simțul practic.

21 nov.-20 dec.
Sprijinul moral de care aveți nevoie îl găsiți la prieteni, 
dar nu este indicat să spuneți mai mult decât trebuie. Aveți 
șansa de a vă face noi prieteni.

21 dec.-20 ian.
Realizările copilului vă bucură. Din punct de vedere afec
tiv reușiți să vă mai echilibrați, dar nu e cazul să vă apu
cați de chestiuni mai dificile.

21 iabn.-20 febr.
Faceți eforturi mari ca să finalizați toate liicrlrlle de la 
serviciu. Șefii par că nici nu vă observă și asta vă 
nemulțumește.

21 febr.-20 mart.
Cu banii stați prost, dar nu e grav. Veți ieși din această 
stare mai repede decât vă imaginați Nu vorbiți cu colegii 
despre problemele dv.

7X0 Jurnalul TVR
745 Agenția doi fără 

in sfert
920 On minute de cultură 
930 Teleshopping 

1030 Surprize, swprize... Cu 
Andreea Marin 

1230 Teteodopeda (reluare) 
1330 Desene animate 
1400 JunaU TVR. Sport 

Meteo
1430 Teleshopping
1530 Pro Patria 
1530Kronta 

1635 Sănăt te pentru to v 
Primăvara și bolile de 

Pfefe cauze, tratament, 
prevenire. Med Net: 
informații medicale pre
luate de pe 

Internet Pilula 

amară - medicina 
școlară. Atenție, 
osteoporoza!

1730 Portul

AatrieH
1825 Știr atei
1830 Eurovi «2005

Drumul spre Kiev 
1930 JunaM TVR Sport 

Meteo

2ft15 tartfemăl O provocare 
pentru top' cei care, 
diță ani de certuri și 
conflicte, se împacă ros
tind un simplu, dar 

magic iartă-mă.

2145 Oatai rmgfc-Incert- 
tirinea. Moartea subită 

><a unu militar In rezervă 
chiar după ce a partici
pat la o petrecere ih 
unitate a ridicat multe 

*mne de întrebare.

2230 R Cu: Mihai Că-, 
Slin, Marius Rizea

2330 JumM TVR. Sport. 
Meteo

2330 Nocturne
>30 Fw i pe Internet 
S(thriHer, SUA 2000) Cu: 

Stan Abe, Lada Boder, 
Jason Loughridge 

2X0 Junelui TVR. Sport 
Meteo (reluare)

610 Stratul vampiraiui (SUA 

Q1989) Cu: Nicholas Cage, 
4 Maria Conchita Alonso.

730 Știrile Pro TV Ce se 

întâmplă, doctore?
9:10 Omul cale aduce cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit 
10:15 Apropo TV 
11:15 Nebuni de legat (relu- 

O are) Cu: Gene Wilder, 
Richard Pryor, Georg 
Stanford Brown. Un 

scriitor și un actor, 
amândoi fără slujbe, se 

decid să plece în Vest, 
hotărâți să-și încerce 
norocul. Numai că ne
cazurile îi urmăresc pas 

cu pas, iar cei doi 
ajung pe banca acuza- 
pîor, fiind luați drept alții. 
Avocatul lor îi 
sfătuiește să se 

recunoască vinovap'...

13X0 Știrile Pro TV 
1345 De râsul lumii 
14:15 întâlnire cu surprize 

(reluare)

1630 Tânăr și neliniștit 
1730 Știrile Pro TV 

1745 Teo Emisiune de diver
tisment

1930 Știrile ProTv Sport Vre

mea

20â5 Protectorul 2 (acțiune, 
Hong Kong, 1988) Cu: 
Jackie Chan, Maggie 

Cheung, Brigitte Lin, 
Bill Tung, Crio Yeun. în 

ciuda succeselor pe 
care le-a avut în lupta 

pentru stoparea crimi
nalității, polițistul Chan 
Ka Kui (Jackie Chan) 
este pedepsit din cauza 
metodelor total neorto- 
doxe pe care le aplică 
pentru a prinde infrac
torii și trimis în locul în 

tare polițiștii recalci
tranți îșl Ispășesc 
păcatele: la circulație.

22351a

23sb Știrile Pro TV 
23:4î Dinastia Camptonllor 
2350 Se aionMd

MSkstnmtivI 
1:15 Știrile Pro TV 
2:15 Apropo IV 
3:15 Parte de arte

ilar inT?

730 Ot r. Sport
830 Canalul de știri Cu 

Ovidiu Uscat și Con
stantin Trofin

1130 Concurs interactiv 

1230 Dispariții 
13X0 Observator
13:45 Foldorul contraatacă 

(reluare)
1530 Dtvertis (reluare) 
1630 Observator 

1645 Vwere a trăi cu posiu-
S ne. Ce însemnă să tră

iești? Să lupți, să suferi, 
să pierzi, să câștigi... 
Dar dragostea adevăra
tă triumfă întotdeauna. 
Un portret dulce-amărui 
al provinciei italiene, o 
realitate socială în are 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 

îndeosebi sentimentele, 
ingredientele principale 
ale serialului.

17:45 9595 Telmrață asă 
fad

1930 Observator Cu Alessan
dra Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. Meteo

20:15 007: Viitorul e in 
mâinile Iul (acțiune, 
SUA, 1997) Cu: Pierce 
Brosnan, Jonathan 

-Pryce, Michelle Yeoh, 
.15' Teri Hatcher, Ricky Jay, 

Gott Otto, Joe Don Bak
er, Desmond Llewelyn, 
Samantha Bond. Deși 
aflați tn tabere diferite, 
doi agenți secreți de 
elită, James Bond (Pierce 
Brosnan) șl Wai Lin 
(Michelle Yeoh) sunt 
nevolți să-și unească 
forțele pentru a descoperi 
adevărul,

2245 Observator 
23'30 Sd-flghter (SF, SUA 
ti 2004) Cu: Don "The 

Dragon* Wilson, Dan 
Mayid, Cynthia Rothrock 

13» Concurs Int Iv 

23 Observator (reluare) 
3:15 Dlnoa 11 

4301 ril
430 Vtvere - A Ml cu pași- 
0 une (reluare)

730 Extravaganta Anastasia 

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

0 (reluare)
9:15 Al șaptelea cer 

10X0 lori (reluare) 
11:15 Numai

0iifolrea 
13:15 Rărixnarea (reluare) 
14:15 Pi as »t

0 (reluare)
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

0 riel, Malema Solda, 
Agustina Lecouna, Lydia 

Lamaison, Jorge Mar- 
rale, Carlos Poraluppi, 
Manuel Vicente

1725 Vremea de acasă 

1730 Pc știri adevărate 
Emisiune cu 

povești reale despre 
viață, prezentată de 

Lucian Viziru
1830 Rețeta de acasă 

18:10 Luna 
19:15 Te voi învăța să Iubești 

0 Cu: Danna Garda,
Miguel Varoni, Cather
ine Siacoque, Midiei 
Brown, Jorge Cao, Mar
tin Carpan

2030. Rubl Ultimul episod. 
21:10 Mama vitregă 
2230 De 3X famele Emisiune 

cu Mihaela Tatu. De 3 x 
femeie prezintă tele
spectatorilor artera 
unor femei de succes 
din România, femei 
independente financiar, 
capabile să ia decizii 
importante, femei 
încrezătoare în foițele 
lor, femei fericite, împli
nite, cu sau fără familie; 
femei lipsite de 

prejudecăți, inventive, 
fie că e vorba de slujbă 

030 Culoarea păcatului 
r Primul episod 

1w Răzbunarea (reluare) 
230 Poveștirl adevărate 

(reluare)
230 Da 3X femeie (reluare) 

430 Muzia de acasă 
(reluare)

44S Rețeta da acad
.(reluare)

730 D'ale Iu' Mitică 
(reluare)

830 Teleshopping 
830 Cezar șl tipar 

9:10 Poftă bunăl 
930 Atenție, 

secântăl 
1035 Arc i Noe

(reluare) 
1130 Magazin IT 
1130 Cină minute de culturii 

11:45 Pasiuni 
1235 Mistere ale medianei
0 (reluare) 

1330 Teleshopping 

14X0 Desene anii ite 
1430 Midi
S savanti 

15X0 împreună In 

Europa 
1630 Zona de 

conflict 
1630 dnd minute 

decultwi 
16:45 Jurnal TVR 

17:15 HorM: Meci din
Campionatul 
Mondial, grupa B 
dl»)

19:15 Fotbal în sală: 
Play-off

2030 Monștri sacri 
21:00 lei personaje 
2130 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

2230 Jurnalul Euronews pan- 
tiu Rominh

235 Răzbunarea (thriller, 
-fi SUA 1990) Cu: Kevin 

Costner, Anthony Quinn, 
Madeleine Stowe, 
Tomas Millan, Joaquin 

Martinez, Miguel Ferrer, 
John Leguizamo. Un Joe 

al pasiunii șl al încred
erii înșelate. In are re
gretatul Anthony Quinn 
este Tiburon "Tlbey" 

Mendez, un om de 
afaceri bogat, autoritar 

șl însurat cu o femele 
frumoasă, Mlryea 
(Madeleine Stowe).

0:15 Agentia Epl ul 4. Cu: 
Gil Bellows, Rocky Car
roll, David Salomon 
Regia: Michael Nankin * 

1X5 Hochei: CM, grupa B

7X0 Teleshopping
730 Capital TV 

7:55 Sport cu Fiorentina 
8X0 Teleshopping 

830 Sunset Beam
930 Dragoste și putere 

10X0 Kenski Show (reluare) 
1055 Clip art 
1130 Monica (retuare) 

12X0 Filmul șl televiziunea 

Este un program spe
cializat de cronică, crit
ică și comentariu de 
film, produs într-un for
mat complex, care 

include prezentare, 

avampremieră, interviuri 
în locații și studio.

t 1230 Teleshopping 
1255 Bani la greu 
1350 Teleshopping

1 425 Sunset Bea 
15:20 Focus. Emisiune infor

mativă
1525 Dragoste iți putere 
16:15 FăJbagajMel 
17:10 Camara de râs 
1730 Trăsniți In NATO 
18X0 Focus. Sport Meteo.

Cu: Cristina Jopescu 

19X0 Vhța la extrem 

ftttSvginia Cu Sergiu 
Mlhalcea 

21X0 Tractați în dragoste - 
22X0 Trăsniți fa NATO. Sol- 
0 deții prezentați 

în primăvară drept pri- 
ma unitate Nato 
de pe teritoriul 

României apar în acest 
sezon cu totul 
schimbați.

2230 Focus Plus. Cu:Sllvia 
Tlcula

2330 Fanatik Show. 0 emisi

une are șl-a 
câștigat o puternică 
notorietate într*un timp 
foarte scurt Fanatik 

Show este un program 

dinamic șl agresiv, axat 
pe culise, sandaluri, 
Informații de ultimă oră, 
știri bombă.

1X0 Focus pkn. Sport.
Meteo, (reluare) 

2X0 Bani la greu 
' 330 Clubul de noapte

830 Blestemul piratului 

0 (Aventuri, SUA 2001) 
Cu: Thomas lan Griffith, 
Barry Flatman

935 Mulai (Comedie, SUA 
131998) Cu: Lloyd Bridges, 

Billy Burke
11X5 Răzbunarea puștilor 

(Comedie, Danemarca, 
2003)

1235 Blonda de la Drept 2
13 (Comedie, SUA 2003) 

Newhart, Luke Wilson 
14:15 Jaf la Harvard (Corne

rs die, SUA 2002) Cu: 
Jason Lee, Tom Green, 
Leslie Mann 

1545 Mortadelo șl Rier n 

(Comedie, Spania, 
2003) Cu: Benito Poci- 
no, Pepe Viyuela 

1735 Vedere de ansamblu
S3 (Dramă, SUA 2003) Cu: 

William Dick
1930 Pe platourile de filmare 

Episodul 19
20:00 în adâncuri (Acțiune, 

Marea Britanie, 2004) 
21:40 Medul cel mare (Corne

rs die, Marea Britanie, 
2001)

2320 Un ban cinstit (Corne

rs die, SUA 2001)
130 Carmen (Dramă, 

Spania, 2003) Cu: Paz 

Vega

09X0 Știrile TV Sport 09-30 Box 
profesionist 1130 Știrile TV Sport 
1135 Teleshopplna 1120 Ruțr 
bl Total. Rughy-ul este un joc 

sportiv care se dispută între două 
echipe alcătuite în teren din câte 
15 Jucători, are urmăresc să 

pună o minge de formă ovală, 
înapoia liniei de fond a terenu
lui, din zona adversă. 1230 Știr
ile Jv Sport 12:10 Fotbal: Liga 
Campionilor (reluare) 1430 Știr
ile TV Sport 14:10 Handbal mas
culin (reluare) 1630 Știrile TV 
Sport 16:15 Teleshopp-reg 1830 
Rodeo 18:30 Știrile Tv Sport 
1930 Fotbal Spania 2045 Știr
ile TV 5port 2130 Box profesln- 
Ist 2330 Fotbal: Copa Liberta- 

^dores 2005

w- i.» vi twșaaMjr.
»•’; li i"Cis»
•' tas i Waawi xwv •
06.30-07.00 Observator (r) 
11X0-12.00 Emisiune de 

divertisment
1630 -1645 Știri locale

ONE TV DEVA
0830-10,00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

11.45 Furtună în mijlocul verii 
(dramă, SUA 1999)

1330 Luminile lui H. G. Wells 

(I) (SF, coprod., 2001)
15.15 Domnișoarele de 

onoare (dramă, SUA, 
1989

16.45 Izvorul (fantastic, Cana
da, 19990)

1830 Furtună în mijlocul verii 
(reluare)

20.15 Domnul muzică (come
die, Canada, 1998)

22.00 Brigada de poliție (s) 
23.00 Evidența diavolului 

(dramă, SUA 1999)
0045 Dublă urmărire (thriller, 

SUA. 1988)

DISCOVERY
12.00 Vânătorii de mituri
13.00 Gigantul aerului
15.00 Mașini extreme
16.00 Față tn față cu pericolul 
17.00 Gladiatorii celui de-al 

doilea război mondial
18.00 Aventuri te pescuit cu 

Rex Hunt

1830 Pescuit extrem
19.00 Tehnologie extremă. 

Tehnologia este soluția 

mecanici oferită pentru 
o problemă practici 

21X0 Drumul spre Berlin 

alături de AI Murray 
22.00 Chirurgie plastică din 

up pini în picioare 
23.00 Trauma

00.00 Supraomenesc
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I • experiență relevantă în conducerea 

unei echipe?
• orientare către cerințele pieței și ale clientului?
• capacitate de comunicare, coordonare 

și lucru în echipă?
• flexibilitate și responsabilitate profesională, 

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

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

ȘEE
DEPARTAMENT

(cod ref. SD-ZV)
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Dacă ești interesat de oferta noastră, trimite un Curriculum Vitae însoțit I 
de o fotografie recentă tip pașaport și o scrisoare de intenție prin e-mail |

RESPONSABIL 
RESURSE UMANE

(cod ref. RU-ZV)

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

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 

)l

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
î
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Atunci noi iți oferim șansa:
j • unei cariere într-o companie de succes
i • unși instruiri teoretice și practice la standarde internaționale ?

Ai
• 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)?

Ai
. • orientare către cerințele pieței 

și ale clientului?
• experiență în comercializarea 

și gestiunea produselor?
• experiență în conducerea 

unei echipe?
• abilități organizatorice 

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

L

ECONOMIST / 
CONTABIL CASIER

(cod ret EG-ZV)
Ai
• studii superioare?
• experiență relevantă în domeniul 

Financiar-contabil?
• experiență în utilizarea unui soft de 

contabilitate?
• cunoștințe de limba engteză?
• inițiativă, flexibilitate?

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?

I

PROMOTORI
(cod ref. PR-ZV)

Ai
• orientare către cerințele pieței 

și ale clientului?
• disponibilitate imediată pentru 

o activitate de teren?
i

• capacitate de comunicare, 
simț organizatoric?

• dinamism, spirit de inițiativă?

INSPECTOR 
PROTECȚIA MUNCII 

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

profesională?
• capacitate de comunicare?

SEF CENTRU DE CALCUL / LOGISTICĂ
(cod ref. SCC-ZV),

AAi
• 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?

*

iți dorești:
• să-ți desfășori activitatea într-un mediu dinamic și motivant?
• să lucrezi într-o echipă de tineri profesioniști?

ȘEF ATELIER ÎNTREȚINERE
(cod ref. AT-ZV)

Ai
• pregătire de specialitate?
• experiență în domeniul instalațiilor 

sanitare, automatizări și calculatoare, 
echipamentelor electrice-AMC?

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

capacitate de comunicare?

INSPECTOR
SIGURANȚĂ

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

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

OPERATORI CENTRU 
DE CALCUL / LOGISTICĂ

•'i

Ai
• cunoștințe hardware, infrastructură rețete?
• experiență sistem de operare Windows NT și baze de date relaționale?
• cunoștințe operare PC (Windows, Word, Excel)? 

cunoștințe analiză logistică date? 
cunoștințe de limba engleză? 
abilități de comunicare și adaptabilitate pentru 
munca în echipă?

la: resurseumane@metro.ro sau pe adresa METRO Cash&Carry
Romania S.R.L., Șos București-Ploiești nr. 289, CP 0-13 Qtopeni, j 
România în atenția departamentului Resurse Umane, menționând codul j 
de referință. I I

V

mailto:resurseumane@metro.ro
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Lelese (I.J.) - Așezat în Munții Poiana 
Ruscă, Ținutul Pădurenilor este printre 
puținele locuri în care se mai păstrează obi
ceiurile, oamenii se gospodăresc după ritu
aluri și cutume, păstrându-și cu sfințenie 
portul. Măsuratul oilor, un obicei prefeudal, 
înseamnă de fapt stabilirea cantității de 
lapte care i se cuvine fiecărui proprietar 
de oi din partea ciobanului care le păs
torește. De la stână nu se ia brânză, ci lapte, 
iar proprietarii își fac brânza după pri
ceperea fiecăruia.

Măsuratul oilor se face de către persoanele în care sătenii au cea mai mare încredere (Foto: ina Jur -<■'

Tradiția pădurenilor

Măsuratul la Lelese

Maria Poanta nu-și uită portul popular 
’ - ■ •'r ■ • ■'

Schimbările civilizației
Lelese (I.J.) - „Civilizația și-a spus cuvân

tul și asupra tradiției noastre. Oile erau 
mulse doar de bărbați, dar, pentru că cei 
mai mulți dintre soții noștri mergeau la ser
viciu la mină, am fost nevoite ca noi să 
învățăm să le mulgem. Este greu, viața 
noastră de munteni este grea, dar am făcut 
față cu cinste datoriei pe care am avut-o în 
fața comunității și în fața lui Dumnezeu și 
ne descurcăm. Cred doar că ceea ce n-au 
reușit războaiele, foametea, comunismul și 
capitalismul să distrugă vor reuși cei din 
Comunitatea Europeană: ne vor obliga să 
ne abandonăm tradiția de oieri”, declară 
Maria Poanta.

Artiștii, înaintea spectacolului, citesc "Cuvântul"

■ Tradiția pentru 
pădureni presupune 
transparența ritualurilor 
din moși-strămoși.
Iha Juacohe

Lelese - Potrivit lui Gheor- 
ghe Poantă, sătean din Lelese, 
„nici cel mai performant cal
culator nu realizează ope
rațiile atât de corect cum o 
putem face noi, respectând 
învățăturile venite de sute de 
ani. Pentru aceasta avem 
nevoie de câteva obiecte sim
ple: o măsură, o cupă, o lin
gură, un băț și un cuțit”. Cu 
acestea, „măsuratul oilor” le 
asigură din partea ciobanilor 
cantitatea de lapte corectă pe 
care trebuie să o primească și 
prosperitatea familiei.
Roscolul oilor

Cu o seară înainte de 
„Măsuratul oilor”, se aduc 
pentru prima dată oile tutu
ror sătenilor, la comun, pe 
Dealul Strezii. Sunt mulse de 
cei mai vrednici oameni din 
sat, pentru a se asigura că 

Sătenii se pregătesc pentru măsurătoare Banii, nelipsiți în vasele de muls

toate oile sunt aduse cu 
ugerele goale. Această ope
rațiune se numește „roscolul 
oilor”. „Cu această ocazie se 
vor număra și câte oi are sa
tul de dat ciobanului care, 
după măsurat, le va lua în 
custodie până la căderea 
primei zăpezi”, spune Ciprian 
Achim, primarul comunei.
Măsuratul oilor

în ziua de măsurat, fiecare 
pădurean vine la stână la ora 
12, își pregătește un loc de 
muls la „fruntar”. Se aduc 
oile din stână, se sfințesc de 
către preotul satului. Toate 
vasele în care se mulg oile, 
împodobite cu flori vesele, 
sunt verificate să nu aibă apă 
și se pun bani mărunți pen
tru copii.

„Laptele se măsoară să 
vadă toți, de către trei dintre

0 literă buclucașă
Lelese (I.J.) - Potrivit pri

marului Ciprian Achim, în 
limbajul sătenilor din 
Pădurenime lipsește litera ,j”. 
Astfel, locul acesteia este luat 
de ultima literă a alfabetului 
românesc, „z”, iar cuvintele 
care conțin litera buclucașă 
sunt complet schimbate.

Măsurătoarea începe cu slujba S-a dat start la mQlsul oilor Bătaie pentru trantt <n cofc£^

Primarul Ciprian Achim

oamenii noștri cei mai de 
încredere din sat”, spune 
Miron Sălăjan, măsurător, 
împărțeală ca la carte

Proprietarul care a muls 
cel mai mult lapte de la oile 
sale va fi primul dintre săteni 
care va primi laptele, urmând 
ca, în ordine descrescătoare 
să primească și ceilalți. „Pen
tru o cupă, proprietarul 
primește 20 de măsuri. Cifric, 
aceasta înseamnă că pentru 
5 litri mulși la „Măsuratul 
oilor” se primesc 200 de litri 
de lapte. Tot azi, oamenii își 
fixează regulile împreună cu 
ciobanul, cuvântul cel mai 
greu îl are cel care a ieșit pe 
locui întâi. în cazul nostru, 
câștigătorul este Vinca Bănă- 
țanu”, conchide primarul.

Cel mai relevant exemplu 
este cel al numelui dealului 
pe care anual se face măsura
tul oilor. Conform hărților 
din cărțile de specialitate for
mă de relief este numită 
„Dealul Străjii”, însă el este 
cunoscut la Pădureni» ca 
„Dealul Strezii”. Pădurence la dans
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• Aniversare la popice. împlinirea a 20 de 
ani de la darea în folosință a Arenei de Po
pice a CS Siderurgica a fost marcată, vineri, 
de organizarea unei partide între,pchipa 
gazdă și naționala României. Până în prezent 
arena hunedoreană a găzduit Campionatul 
Mondial din 1995, Cupa Europei în 1997 și 
Cupa Mondială la echipe în 2002. (C.M.)

Deva (CM) - Rezultatele etapei a 24-a, sâmbătă, 7 mai: 

Armătura Zalău - U. Cluj 2 - 0; ISC Turzii - UT^ Arad 2 - 

1; Li|>erty Oradea - Jiul Petroșani 0-0; FC Oradea - CS 

Deva3-1; ACU Arad - Gaz Metan Mediaș 1 - 1; Unirea Sîn- 
nîcofâu Măre - Unirea Dej 0 - 1; Tricotaje Ineu - Olimpia 

Satu Mare 1 - 0. Oașul Negrești a stat.

47-15_______ 50

38-17
3. PC B____________________________________________ 35-16_____42

4. Olimpia S.M 22 :. _ j____ >■ 31-15 40
5. Armătura Zalău 23 3 11 a 37-23______ 35

5. Liberty Salont: 23 K 3 ' 27-29 32
7 J CUi 23 9 4- rr __ _ 34-30 :31
8i l$€ "fjirzii 23 _ 24-32______ 31

9. UTA Arad 22 8 4 10~ 23-27 28

10 Tncotaie Ineu 22 8 4 10 32 4. 28.
1 * U. Șînnicolau 22 6 7 9 20-26 25
12. CS Deva 22 6.6 10 24-30______ 24

13 Unirea Dei 22,3 4 13_____ 19-39 _ J9
14 Oașul 22 5 16 16-42 ' ' 16

15. ACU Arad 23 1 9 13 13-37 ______12
Corvinul Hunedoara a fost exdusâ din campionat, din cauza 

datoriilor către jucători, iar rezultatele i-au fost anulate.

49

• Deva (C.M.) - în primul meci al etapei a 6-a, 8-9 mai: 

ACS 3 București - FC CIP Deva 5-4. Partidele se dispută 
, azi, de la,jgtstiâ,fl£L,țnșrgocdnșțrucția Craiova - EC todu 

București; FuWâlM Constanța -' AS Odorheiu"SedftoK 

ClManwntuf
1. ACS 3______________6 4 1 1 28-20 15 (+4)

a întors roata norocului
I

■ Minerii au avut un 
penalty și au jucat 30 
de minute cu un om în 
plus, dar n-au marcat.
Ciprian MARiNuț, Teodor Biriș

Salonta - Jiul a fost la un 
pas să piardă primul loc în 
urma egalului cil Liberty. 
După ce au câștigat cu multă 
șansă etapa trecută, acasă, cu 
ISCT, la Salonta minerii au 
fost urmăriți de ghinion. Ofi
cialii Jiului au răsuflat ușu
rați abia când au aflat că 
ACU Arad, o echipă condam
nată, a scos o surprinzătoare 
remiză cu ocupanta locului 
secund, Gaz Metan.

Jiul a suferit mult în prima 
repriză, în fața unei echipe 
ordonate și harnice care a 
confirmat prin joc că e reve
lația returului.
Start salvat de Hotoboc

Gazdele au fost foarte 
aproape de a deschide scorul, 
când internaționalul maghiar 
Demjen (inin. 22) a scăpat sin
gur cu Hotoboc și de la 12 
metri a șutat în portar. Un 
minut mai târziu, Coțan a 
trimis din corner direct spre 
poartă și excelentul Hotoboc 
a respins de sub transversală. 
Jiul a replicat palid, prin 
șuturile de la distantă trimise 
de Panaitescu (39) și Dumitra 
(36), rămase fără rezultat. Pe

înfrângere
■ Suporterii gazdelor 
au boicotat partida, 
dar trupa lui Gabor n-a 
reușit să profite.
C. MARINUț, A. ClVCURlțâ

finalul reprizei, atacantul 
Dulcea a demonstrat că este 
ieșit din formă, irosind două 
situații singur cu portarul în 
minutele 39 și 43.
jj........................
Orice jucâter poate rata un penal 
ty. In tur jucam mai relaxați, pen

tru eh mai era timp, dar acum 
există o presiune foarte mare, 

întrucât nu ne mai permitem să 
pierdem puncte

Marin Tudorache, antrenor Jiul 

................. ........... . ..............
După pauză, Jiul a început 

să pună presiune asupra 
careului gazdelor prin acțiuni 
prelungite de atac.
Ghinion cu carul

în urma unei astfel de faze, 
Pâcleșan a reluat spre poartă, 
Szasz era bătut, dar a salvat 
M. Dobre cu mâna de pe linia 
porții, cu prețul unui carto
naș roșu. Sacrificiul fundașu
lui stânga s-a dovedit inspi
rat, deoarece Movilă (min. 60) 
a ratat penalty-ul, trimițând 
mingea pe lângă poartă. 
Rămasă in inferioritate nume-

l

tru (Foto: Traian Mânu)

rică, Liberty a făcut pasul 
înapoi apărându-se supranu- 
merie. cu Luea reprofilat fiin- 
daș central. Tudorache, a for
țat ofensiva prin introducerea 
rezervelor Apetrei, Drida și 
Iorga, dar jocul nu s-a limpe
zit și partida s-a încheiat cu 
o remiză nedreaptă.

K Mur - £1 pw» l-l (i-«)
Stadion: Municipal. Teren bun.
Spectatori: 700 

Borbely care, nemarcat în ca
reu, a înscris cu un șut la fi
rul ierbii. CS Deva a egalat în 
ultimul minut al reprizei, 
după ce Lintaru a scăpat sin
gur pe partea stângă în urma 
unei ieșiri greșite la ofsaid a 
fundașilor bihoreni și a cen
trat pentru Moț care a mar
cat din alunecare de la cinci 
metri.
Penalty contestat

Repriza secundă a debutat 
prost pentru trupa lui Gabor 
care și-a dirijat echipa din tri
bune din cauza suspendării, 
în chiar primul minut, arbi
tra Teodora Albon â indicat 
ușor penalty la un duel între 
Stan și portarul Rahoveanu, 
iar Fele a trans

cizie: 2-1. Demoralizați, de
venii n-au mai avut forța să 
revină, iar Gado (min.88) a 
stabilit scorul final, marcând 
cu capul din 10 metri la Colțul 
lung în urma unei lovituri 
libere executate de Fele.

Romulus Gabor a afirmat 
după meci că altul ar fi fost 
rezultatul dacă echipa sa ar fi 
avut parte de un arbitraj 
corect, susținând că penal ty- 
ul acordat gazdelor ar fi fost 
-decisiv în stabilirea învin
gătoarei.

„în prima repriză am jucat 
mai bine, dar în a doua am 
căzut din cauză că în primul 
minut am primit acel penal
ty. Parcă arbitrii au așteptat 
o astfel de situație pentru a 
ne penaliza”, a spus Gabor.

Au m»re*tîBorbet) Fele W 
penalty, Gaoc 88 7 Moț '45 

CS Bjwi: Babovsahu - Eeaușu, 

Negrită. Bumbac, Ambruș, 
Vălășutean ('65 S.’ Ștefan) - 

Tănasă, Popa (‘84 Velea), Lintaru 

- Moț ('72 Pauna),. Pe penai. 
Antrenor: Romulus Gabor 

Cartonașe g oena z
Rahoveanu 87, Lintaru'56- ’

Arbori: teodora Aibtm (Cluj) - 
Monica. Bigs (ElujJ ,și Sibiu 

Mocanu (Arad).

j Oradea - Pierderea contac
tului cu echipele aflate în 
cursa pentru promovare a în
depărtat publicul orădean de 
stadion, astfel că sâmbătă FC 
Bihor a evoluat într-un ano
nimat aproape total. Fără 
aportul suporterilor, gazdele 
au jucat modest, dar s-au 
impus grație ajutorului dat de 
arbitri într-Un moment cheie 
al jocului. FC Bihor a deschis 
scorul în minutul 30, când 
Stan a centrat precis pentru

Rahoveanu87, Lintaru '56

at cu pre-

I

Vasile Rahoveanu

RECLAMĂ

0 Echipa deveană a 
condus cu scorul de 4- 
2, dar apoi a încasat 
trei goluri consecutive.

FC C1P a părut că joacă în ultimele minute cu ochi închiși la fel 
ca Vișan (echipament alb) în această fază (Foto: Traian Mânu)

tli la telefonul
11.554.

.-urile se vor aduce la Agenția 
ilară CASA DOMI (Deva, 1

rie). IZ2274)

- j » I• J g < l I a [ « re 1 r*1

B - I a I aj J ^9-1 *7 *1-Y Ti 3

r*p1 d11

- lt* Tji 1 I’dÂ.•T*-TL'ij 1 

iKd-aiii'iii-Lwnm-mt’MiieiW;

La startul în play-off echipele au plecat cu următorul punc
taj: FC Bodu - 6 puncte; FC CIP - 5 puncte; AS Odorheiu 

- 4' puncte; FM Constanța -3 puncte; ACS 3 București - 

2p; Energocontrucția Craiova - 1p.
Etapa a 7-a, 15-16 mai: Futsal M. Constanța - Energo- 

construcția Craiova; AS Odorheiu Secuiesc - ACS 3 

București; FC CIP Deva - FC Bodu București.
Etapa a 8-a, 15-16 mai: Energoconstrucția Craiova - FC 

CIP Deva; FC Bodu București - AȘ Odorheiu Secuiesc; ACS 

3 București - Futsal M. Constanța.

2. Odorheiu 5 3 1 1 18-10 14 (+1)

3. FC CIP 6 2 2 2 25-24 13 (-1)

4. FC Bodu 5 1 1 3 13-19 10 (-5)

5. Constanța 5 2 1 2 11-17 10 (+1)

6. Energo 5 1 0 4 14-19 4 (-3)

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

. Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 

cel mai complet supliment 

de televiziune.

Reducerea de 45% este, valabilă la abonamentul de luni 
până^âmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

ar

o-

București (C.M.) - Visul FC 
CIP de a cuceri titlul național 
a devenit și mai greu de 
transformat în realitate, după 
ce echipa deveană a pierdut, 
ieri, scor 4-5, în deplasare, 
contra ACS 3 București. Sce
nariul partidei a fost asemă
nător până la un punct cu cel 
de la partida tur disputată la 
Deva, când bucureștenii au 
condus cu 4-2, iar FC CIP a 
egalat prin două goluri înscri
se în ultimul minut. Prima 
repriză s-a încheiat Ia egali
tate (2-2), după ce FC CIP a 
condus de două ori în urma

golurilor reușite de Măgurea- 
nu și Stancu. Startul reprizei 
secunde a aparținut devenilor 
care, înainte cu nouă minute 
de final, s-au desprins la 4-2, 
în urma reușitelor semnate 
de Molomfălean și Gherman.
Tactică falimentară

La acest scor, Virgil Stoica 
le-a cerut jucătorilor să aplice 
o tactică ultradefensivă care s- 
a dovedit falimentară. întrucât 
gazdele au întors .scored mar
când de trei ori. „Dacă am fi 
pierdut la scor nu aș fi fost 
atât de afectat, dar o înfrânge
re așa la limită e greu de dige
rat. E păcat să ai meciul în. 
mână și să pierzi. Oricum, 
titlul se joacă până în ultima 
etapă”, afirma Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CIP

Fconomiseșt? «u ahcmamentul 
C uvantu I

Aboneazâ-te acum!

CUM TE ABONEZI?
Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună

3 luni

6 luni

12 luni

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

169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)

319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei^noi)

599.000 lei (^,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 le^noi)

Prenumele

Strada

Nr.

Localitatea

Numele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul;

Telefon (optional)



• Primii. Președintele Florentino Perez a 
declarat că gruparea Real Madrid „nu s-a 
născut pentru a < ne locul doi” și susține că 
echipa lui .uxemburgo păstrează
șanse mari de a câștiga campionatul.(MF)

Fotomac „Seara (’ <i

• Schimb. Clubul italian Internazionale Mila
no este dispus să ofere patru jucători la schimb 
pentru a-i achiziționa pe fotbaliștii formației 
Valencia, Stefano Fiore și Bemardo Corradi.(MF)

• Deces. Internaționalul ecuadorian Otilino 
tenorio a decedat, sâmbătă, într-un accident 
rvtfer, au anuhfct responsabilii clubului El 
NliâbbK undi evolua atacantul în vârstă de 
M*«)i. InfaM Marca.(MF)
■. ________________________________

' 1Î:

'■ ' . 

Ribery, dorit de Olympique
Marseille (MF) • Mijlocașul francez 

Franck Ribery este dorit de clubul Olympi
que Marseille, oare a prezentat deja o ofertă 
în «cest sens grupării Galatasaray Istanbul, 
pregătită de românul Gheorghe Hagi, in- 
formează agenția Calciomercato. Sursa men- 
țlonată notează c echipa Galatasaray Istan
bul solicită șase milioane de euro pentru 
transferuljucătorului Ribery. Ribery a fost 
împrumutat, în luna ianuarie, pe o perioadă 
de șase luni, grupării Galatasaray, de la 
echipa FG Metz.

■ Cotidianul turc a lău
dat prestația Galatei 
după victoria (2 - 1) în 
fața echipei Ankaragucu.

Istanbul (MF) - „Gândiți-vă 
că o echipă conduce cu scorul 
de 2 - 0. Poate în orice clipă 
să înscrie nu numai al treilea, 
ci și al patrulea, al cincilea 
sau al șaselea gol. Și tu inter
vii și faci schimbări in aceas
tă echipă. Cel care a făcut 
acest lucru este Hagi, cel de
spre care conducerea clubului 
susține că va rămâne și în se
zonul viitor la conducerea 
tehnică”, se menționează în 
cotidianul turc. Fotomac îl 
critică pe Hagi pentru că l-a

Edmundo, în 
liga a doua

Rio da Janata) (MF) - 
Fostul internațional bra
zilian Edmundo, vice- 
campion mondial în 
1998, va evolua la o echi
pă din liga a doua bra
ziliană, urmând să pri
mească un salariu de 
100 
ză
Edttrahdo Alves da Sou
za Bato, poreclit „Ani
malul”, este a doua achi
ziție importantă a for
mației Nova Iguaeu, o 
echipă din suburbiile 
orașului Rio de Janeiro, 
după ce, la începutul 
săptămânii, gruparea și- 
a asigurat serviciile foi
tului internațional bra
zilian Zinho, titular al 
naționalei care a câști
gat titlul mondial în 
1994. Edmundo, în vâr
stă de 34 de ani, a evolu
at de-a lungul carierei la 
echipe ca Fiorentina, 
Napoli, Vasco da Gama, 
Palmeiras, Flamengo, 
Santos și Fluminen- 
se. Cei doi jucători' 
au mai fost coe
chipieri la Pal
meiras, echipă A 
cu care au 
câștigat 
titlul în 
Brazilia în 
1993 și 1994.

■e

Luts Flgo

«r!
|

’v

la Figo
Madid (MF) - Fotba
listul echipei Real 
Madrid, Luts Figo, a 
intervenit pe lângă 
autoritățile din Emira
tele Arabe Unite 
pentru a-și ajuta un 
compatriot, Ivo Fer
reira, dețnut la Du
bai pentru consum 
de hașiș, a anunțat 
cotidianul Correio da 
Manh. Figo a decla
rat că a discutat cu 
un membru al fami
liei șeicului Maktum 
Al Rachid Al Maktum 
și a aflat că Ferreira 
este tratat bine și că 
„lucrurile sunt pe 
drumul cel bun". 
Correio da Manha Fa 
cerut lui Rgo să se 
intereseze de cazul 
lui Ferreira, un actor 
și producător de 29 
de ani, arestat pe 5 
aprilie. Ivo Ferreira se 
află în prezent la 
închisoarea Jabal Aii.

Părerea lui Mitică
București (MF) - Preșe

dintele Ligii Profesioniste 
de Fotbal (LPF), Dumitru 
Dragomir, consideră că 
Universitatea Crălovî ar 
fi reușit să se salveze de 
la retrogradare dacă pa
tronul Dinei Stafou l-ar fi 
numit la conducerea teh
nică a echipei pe Florin 
Halagian. „Cred că Uni
versitatea Craiova era sal
vată de la retrogradare 
dacă Dinei Staicu fl punea 
antrenor pe Halagian 
atunci când eu l-am pro
pus (n.r. - după demiterea 
lui Pavel Badea). Hala
gian este un antrenor ca
re știe să se impună. Nu 
contest valoarea lui Bon- 
drea, însă cred că expe
riența lui Halagian și-ar fi 
spus cuvântul. Staicu a 

' greșit”, a spus Dragomir.

Gheorghe 
Magi, un 
antrenor 
ordonatnament. 

Galatasaray 
va întâlni, 
miercuri, la 
Istanbul, în 
finala Cupei 
Turciei, for
mația 
Fener
bahce. 
Echipa 
antrenată 
de Hagi va | 
mai juca, în 
ultimele 
patru etape ale campionatului 
Turciei, ctt Ankaragucu, Gen- 
clerbirligi, Fenerbahce și De- 
nizlispor, dintre aceste patru 
meciuri doar cel cțjFenerbah- 
ce fiind în deplasare.

■ Antrer.^ru Catetei a 
instituit un regulament 
strict jucătorilor săi pâ
nă la finalul sezonului.

M Kluivert a confirmat că va pă- 
parea Newcastle la finalul acestui 

Olandezul a jucat în 14 meciuri, în- 
sjriind șase goluri în Angfia.(D.Ș.)yFoto epa)

Istanbul (MF) - Tehnicianul 
echipei Galatasaray, Gheor
ghe Hagi, le-a comunicat ju
cătorilor săi ce nu au voie să 
facă în perioada care a rămas 
până la finalul campionatului 
Turciei și la cele cinci partide 
pe care formația din Istanbul 
le mai are de disputat, a 
anunțat cotidianul Star. Noile 
reguli impuse de Hagi sunt 
următoarele: 1. Cel care pri
mește cartonaș roșu va fi 
sancționat. Se Va întocmi un 
raport care va fi prezentat 

scos din joc, în minutul 54, pe 
Conceicao.
Să câștige

„Hagi a fost cu gândul la fi
nala Cupei Turciei. L-a schim
bat pe Conceicao ca să-l me
najeze. însă un tehnician tre
buie să se gândească în pri
mul rând să câștige meciul 
care este în desfășurare. într-un 
sezon vor fi mereu meciuri în 
zilele de miercuri, sâmbătă și 
duminică. După ce Conceicao 
a ieșit de pe teren, la mijloc 
au rămas doar Cihan și Sabrl, 
iar Ankaragucu a avut ocazia 
să Înscrie”, scrie jurnalul 
turc. „Spectacolul lui Hagi” 
este titlul unui editorial sem
nat de Atilla Gokce, apărut în 

„Aș fi acordat penalti și eliminare" 
■ Arbitru] slovac Lubos 
Michel crede că a făcut 
o favoare lui Chelsea 
validând golul lui Garcia.

Londra (MF) - Michel a de
clarat într-un interviu apărut, 
duminfoă, în publicația bri- 
tanică The People, că a făcut 
o favoare echipei Chelsea va- 
l&ăltâ golul înscris de jucăto
rii Luis Garcia în meciul re
tur din semifinalele Ligii 
Campionilor, în urma căruia 
Liverpool s-a calificat în fi
nala competiției. „Cred că 
Chelsea ar fi preferat golul 
decât să se confrunte cu situa
ția de a juca cu un om mai 
puțin tot restul meciului. Da
că arbitrul asistent nu ar fi 
semnalat că este gol, aș fi 
acordat penalti pentru Liver
pool și cartonaș roșu pentru 
portarul Petr Cech”, a spus

conducerii clubului dacă cine
va va fî eliminat pentru pro
teste. 2. Este interzis ca jucă
torii să discute cu arbitru, să 
protesteze la deciziile acesto
ra. Pot face acest lucru doar 
căpitanii. 3. în cantonament 
jucătorii nu au voie să fie vi
zitați de nimeni. în incinta 
bazei de pregătire vor avea 
acces, dintre oficialii clubu
lui, doar cei care se ocupă di
rect de echipă. 4, La finalul 
meciurilor, jucătorilor Ie este 
interzis să facă declarații le
gate de câștigarea campiona
tului. Ei nu au voie să facă 
afirmații care pot provoca 
polemici. 5. Nu va fi iertată 
nici o întârziere I# antrena
ment sau la intrarea în canto-

1»-.
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cotidianul Milliyet „Hagi a 
urmărit mai mult de jumătate 
din meci cu spatele lâ teren, 
în timp ce Galatasaray se lup
ta pe teren, el făcea un alt joc, 
teatral, in fața propriei bănci 
de rezerve. Acest spectacol a 
fost jocul lui Hagi fără minge. 
Fără șuturi, fără goluri, dar 
cu furie, mirare, reacții, su
părare... Așa este Hagi. Cu 
sau fără minge, jocul lui a 
fost interesant. Insă jocul 
echipei sale nu a fost impre
sionant”, notează Gokce.
Concentrați

Cotidianul Milliyet mențio
nează că jurnaliștii prezenți 
la meciul dintre Galatasaray 
Istanbul și Fenerbahce Istan-

Michel. Centralul slovac a 
precizat că tehnicianul echi
pei Chelsea, Jose Mourinho, 
w....................

Am apreciaf gestul său. Eram 
pregătit să dau explicații. dar 

nimeni nu m-a Întrebat întotdeau
na răspund la întrebările puse în 

mod politicos.

nu i s-a plâns la finalul me
ciului, când a venit să dea 
mâna cu el.

„Am apreciat gestul său. 
Eram pregătit să dau expli
cații, dar nimeni nu m-a în
trebat. întotdeauna răspund 
la întrebările puse în mod po
liticos”, a adăugat Michel. 
Acesta a precizat că a avut 
probleme de comunicare cu 
arbitrul asistent Roman Slys
ko, cel care a semnalizat golul 
lui Luis Garcia, din cauza gă- 

bul au avut mari probleme de 
concentrare. „Mai aveam pu
țin și rămâneam sașii. în fața 
noastră se juca meciul Gala
tasaray Istanbul - Ankara
gucu, în colțurile din stânga 
și dreapta sectorului de tribu
nă rezervat presei erau două 
televizoare pe care se putea 
urmări partida Diyarbakir- 
spor - Fenerbahce, în fața 
băncii de rezerve era tehni
cianul Gheorghe Hagi care 
țipa mereu, iar în tribuna ofi
cială se afla vicepreședintele 
Ergun Gursoy, care de emoție 
nu putea să stea liniștit nici 
o clipă”, se precizează în arti
colul apărut ieri în paginile 
cotidianului turc Milliyet.

Tesfave Eticha 
(centru) a 
câștigat, ieri, 
maratonul de la 
Geneva în fața 
kenyanulul Dire- 
ba Tesfeye (stân
ga). Locul al 
treilea a fost 
obținut *le 
kenyanul 
Weyessa Urgessa 
(dreapta). La con
curs au luat 
starul 3.800 de
afleți care au 
.aj&rgat pe dis
tanța de 42 de 
kilometri, iar 

i câștigătorul a 
parcurs. 4ceastil . 
hstanță în două 
ore, 15 minute și 
29 de secunde.

(Foto: EPA)

lăgiei de pe Anfield Road/-' 
„Roman m-a atenționat la 
faultul lui Cech, dar am aflat 
acest lucru abia mai târziu. 
Nu l-am auzit din cauza gălă- 
giei făcute de spectatori. Am 
arbitrat în locuri unde evolu
au echipe precum Barcelona, 
Manchester United și Arse
nal, dar niciodată nu am avut 
parte de o astfel de atmosferă. 
A fost incredibilă. Totuși, nu 
aveam nevoie de semnalul lui 
Roman. Văzusem deja faultul 
și lăsasem avantaj. în ceea ce 
privește golul, Roman era în 
cea mai bună poziție pentru 
a-1 vedea”, a spus Michel. Du
pă meciul dintre Liverpool și 
Chelsea Londra, disputat marți, 
tehnicianul formației londo
neze, Jose Mourinho, l-a criti
cat pe arbitrul asistent Ro
man Slysko, spunând că aces
ta poate fi considerat autorul 
unicului gol al partidei.



Vând ap. 2 camere (03) Imobile chirii (29)
• decomandat epartitoare, gaz contprizat, 
gresie, faianță, bdul. Decebal, etaj 6, lângă far
macie, preț 1300 mid. lei, negociabil. Tel. 217413.

• • foarte urgent, Gojdu, etaj 2, superamenajat,
y centrală termică, gresie, faianță, parchet, 

lavabil, preț 30-800 euro. Tel. 224296,0788361782.
• Gojdu, bl. A5, etaj 3, preț890 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 224182,0723/499284.
• geșie; faianță, contorizări, apă, repartitoare, 
zugrăvit recent, ocupabil imediat, Deva, Al. 
Romanilor, bl. 9, sc. 4, ap. 22, preț 490 milioane 
lei. Tel. 0726/743877.

• caut pentru închiriat apartament sau garso
nieră mobilată ofer maximum 50 euro. Tel. 
0720/743834.
• caut pentru închiriat spațiu comercial pe bdul. 
Decebal, 22 Decembrie, 1 Decembrie. Tel. 
0722/258401.
• uter spre închiriere apartament, 2 camere, 
fără bucătărie, pentru birou sau depozit, Deva 
etaj 1, ultracentral. Tel. 222398

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Olympia, blitz, geantă preț
12 milioane lei, sau schimb cu Nokia. Tel. 
0722/161644,225640.

Calculatoare și accesorii
(51)

Vând ap. 3 camere (05)

• bl Sbneria, centru, decomandate, 2 băi, balcon, 
centrală. 80 mp cu sau fără garaj. Tel. 
0726/737953.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 10» mp, . balcoane, 2 băi, 
centrală termică, multiple îmbunătățiri, etaj 1/4, 
zona Lido, preț 1,6 mid. lei Tel. O74s/o&mir

Vând case, vile (13)
• 3 camere, anexe, curte, grădină fântână în sat 
Lăpușnic, nr. 179, la 27 km de Deva, preț nego
ciabil. Tel. 215310.
• casă bl Oevâ, recent renovată, zonă ultracen
trală, 4camere, bucătărie spațioasă, 2 băi, curte, 
grădină cu gazon șl pomi fructiferi. Informații 
zilnic latei. 229229,0726/972966. Exclus interme
diari.
• casă, tn Deva zona Progresului. 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Telefon 214446. Rpg 
seriozitate, exclus intermediari.
• casă, idtracenlraL pretabilă și pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva tel. 0726/972966.

Vând case de vacanță (15)
• construcție 2002. D+P+E, stațiunea montană 
Straja 7 camere decomandata 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case !a țară (17)
• casă In Turdaș, nr. 182, tel. 0721/035361 sau 
244775.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină- 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, in 
comuna Șoîmuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1.250X00.000 lei. Relații la tel. 
0723/631754

• ăi Căstău nr. 14 A. Informații la tel. 242766 sau 
0723/165414.
• vând casă cu grădină în Zdrapți, nr. 341. 
Informații la tel. 616724.

Vând garsoniere (13)
• cartier Dada, parter, parchet laminat, gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
lavabil, ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. 
Tel. 0745/356077.
• decomandată, Deva, etaj 1, zonă ultracentrală 
termopan, parchet, 40 mp, balcon închis, conto
rizări, sau schimb cu apartament 2 camere, zonă 
centrală preț 860 milioane lei. Tel. 0726/710903.

Vând terenuri (21)
— • intravfian, in Simeria, zonă bună suprafață de 

■ 1100 mp, fs 16 m, preț 12 euro, negociabil. Tel. 
0742/512772,262269, după ora 18
• intravianto Deva, zonă rezidențială preț 25 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/516463.

^le/ectrica

Auto românești (36)
• vând Dada 1300, af 1980, acte ta zi, necesită 
reparații de tinichigerie, preț convenabil. Relații 
la tel. 237070, Câinelu de Jos, nr. 14.
• vând Dada 1410, af 1995, bord CM, trapă 
geamuri ionizate, preț 60 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0722/777303,214953.

• vând Pentium 133 MHz, monitor digital 14", 
preț 1,2 milioane lei și AMD la 1800 MHz, preț 7 
milioane lei (75 milioane inclusiv monitor). Tel. 
0722/161644,225640.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând țuică de prună 30 de grade, 40.000 
lei/litru și țuică întoarsă de mere, 60.000 lei/litru. 
Tel. 0742/418317.
• vând 11 butoaie inox pentru bere, capacitate 
60 litri fiecare, preț 60 euro bucata, negociabil. 
Tel. 0745/096675,218308 212057.
• vând 2 bazine din fibră de sticlă cu robinet, 
capacitate 1000 litri fiecare, șl 11 butoaie inox, 
pentru bere, capacitate 60 litri fiecare, preț 250 
euro bazinul, 60 euro butoiul. Tel. 0745/096675, 
213308 seara
• vând presă inox pentru filtrarea lichidelor 
alimentare (sucuri, vinuri), preț 350 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/096675,218308, seara 212057.
• vând 2 bazine inox dreptunghiulare, pe suport 
metalic, 250 x 180 x 70 cm, capacitate 2.000 litri 
fiecare, posibilități instalație frigorifică pentru 
lichide alimentare, preț 425 euro bucata nego
ciabil. Tel. 0743/096675,218308 seara

Decese (75)

Neconsolat pentru totdeauna, soțul Kiss Arpad anunță 
tuturor cunoscuților decesul neprețuitei sale soții

KISS STĂNCUȚA

Auto străine (37)
• vând Ford Mondeo Dl Combi, recent adusădin 
Germania, E 3, jenți aluminiu spițate, culoare gri l 
metalizat, af 2001, încălzire scaune, navigație, 
geâmuri electrice față ■ spate, CD, reglaj electric 
la Oglinzi și scaune, preț 11.000 euro, negociabil. 
Tel. 0745/216035.
• vând Opd Astra Caravan, argintiu, metalizat, 
af 1995, 1600 cmc, benzină euro 2, trapă 
închidere centralizată aitbag 2, radiocasetofon, 
4 jenți rezervă 4900 euro, negociabil. Tel. 
0745/638044.

• vând rochie de seară model cu corset + voal,
culoare deschisă mărime reglabilă preț 2 
milioane lei. Tel. 0742/939993.

Materiale de construcții 153)
• vând țiglă, zona Catan, preț avantajos. Tel. 
213670.

Electrocasnice (56)

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă Transilvania 300-AE pentru 
Dacia, Tel. 0254/648052.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cosHoare centrifugă pentru tractor mare 
(eventual închiriată), pompa erbicidat 450 litri, 
semănătoare păioase de 15 și 17 rânduri și 
mașină de întors și adunat fânul, merge șî la 
tractor de 45 CP. Tel. 0723/378752.
• vând semănătoare de porumb, tip românesc, 
SPC 4, SPC 6, ȘPC 8 rânduri. Tel. 0744/391242.

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă mașă sufragerie + 
6 scaune, servantă mobilier hol, ladă în
călțăminte, cuier, dulap cu o ușă masă su
fragerie 12 persoane, măsuță tv, birou, mochete, 
mașină automatic (Franța), combină frigorifică 
Electrolux, (Suedia). Telefoane 218084, 0743/ 
211074
• vând cotar sufragerie, masă tv rotundă ladă 
frigorifică 7 sertare, bine întreținute, preț nego
ciabil. Tel. 224891.
• vând cuier și pat cu tapițerie pluș, prețuri 
negociabile, la vedere. Tel. 214028 după ora 16, 
0726/773092.
• vând masă de bucătărie, preț 350.000 lei,
măsuță pe role, din aluminiu + sticlă preț 
800.000 lei, geamuri și uși balcon, 200.000 tei. Tel. 
UZ22/16164y25$ft. ,.................................. y-
• vând urgent mubllăctormitor compușărîih pat 
dublu, 2 saltele Relaxa, 2 noptiere, măsuță tv, 
stare foarte bună preț 6 milioane lei. negociabil. 
Tel. 213483,0720/432444

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 63 milioane lei, 
650 lei noi, un an garanție, recepționează 
programe românești și 600 străine, cu și 
fără abonament montarea și deplasarea 
incluse în preț Informații tel. 0723/481776 
sau 0745/840474

SUCURSALA DEVA
INFORMEAZĂ:

în data de 9 mai 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea 
izolajiei pe linia de medie tensiune 20 kV Ilia și derivațiile aferente 
acesteia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării 
energiei electrice în rețelele S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în 
localitățile CERBIA, MICÂNEȘT1, VALEA, ALMAȘ-SĂLIȘTE, ALMĂȘEL, 
POGĂNEȘT1.

Electrica SA asigură toți dîenții săi că echipele care efectuează 
lucrarea depun întreg efortul pentru ajim’ria aurata de întrerupere 
în alimentarea cu energie electrică. în funcție de fazele lucrării, 
întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 8.3O-18.OO.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Ți -ai dorit dirrtotdeauna să devii vedetă ??? 
Vrei ca toată lumea să vorbească despre tine ?? 

Vrei ca marile reviste să scrie despre cariera ta ?

UPS' Cariera ta '.???»
DA, CARIERA TA MUZICALĂ, pentru că 

National FM te face VEDETĂ
Dacii vrei toate acestea vino sa faci parte 

din cea ma< ambițioasă trupă dance

Ai cel puțin 16 ani, arați bine și ai o voce plăcuta, 
nu ezita,trimite CV-ul cu fotografie Ia adresa 

de e-mait deva(Ș>nationalfm.ro 
sau adu-l personal la sediul National Frn Deva

termenul limita 18.mai 2005

v

• Societate autorizată vinde și in 12 rate 
lunare tahografe fabricate în Scoția la 
prețul de numai 1.700.000 lei pe lună prețul 
include montaj, verificare și calibrare. 
Pentru plata pe ioc 15.990.000 lei. Tel. 
0744/561964,0269/228707.

Licitații (64)

■ vând botele aragaz și boiler electric 80 litri, în 
garanție. Tel. 248588 orele 19-21.
• vând Mgidir Arctic mare, 3 milioane tei, și 
congelator 5 sertare, Arctic, 3 milioane lei, 
ambele stare foarte bună Tel. 222398.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, preț negociabil. 
Tel. 233164
• vând mașină de cusut Ileana, stare bună de 
fonctionare, preț negociabil. Tel. 217413.

• Asociația Compusesoralâ Stejarul Leșnic 
organizează licitație publică în data de 
14.05.2005, ora 19, la sediul Asociației din Leșnic, 
nr. 46, pentru vânzare lemn cireș. Informații tel. 
0745/106426.

• Închiriez sau prestez servici cu tnddoex- 
cavator.Relați la tei. 221074

Matrimoniale (69)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

■ vâna iamM de albine, str. Petru Maior, nr. 3, 
Qrăștie, tel. 243932.

• vând «Mii, preț convenabil. Relații la tel. 
0740/477070,776667.

• vând vacă fătată bună de lapte, vârsta 6 ani, 
preț 25 milioane lei. Tel. 260416.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat electronic pentru măsurarea 
tensiunii, a pulsului, cu memorie, ceas, fabricație 
germană nou. Tel. 0720/233947.

Altele (6.1)
• vând dn*ă 13 CP, nouă benzină Germaniă 
preț 7254000 lei. Tel. 0722-288125.
• vând dozator sucuri Cornelius, cu 5 capete, 
fabricație americană asigurăm consultanță

«^WUrmridalare, preț 300 euro, negociabil, Tel, 
WS/WwB, 218308 seara.

• titrat, singur, 47/185/75, din Deva, caut 
doamnă singură dezinteresată material, suplă 
până'în 55 kg, pentru o relație de durată Tel. 
0722/629058

Solicitări servicii (71)
• coordonator Avon caut colaboratori serioși cu 
putere de muncă câștig nelimitat, premii. Tel. 
222902,0722/375315.
• se caută solistă vocală organist, chitarist, 
pentru înființarea unei formații de muzică rock. 
Deva, tel. 0722/629058

Prestări servicii (72)
• asigur sonorizări de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă trans
port asigurat, promptitudine și seriozitate. Tel. 
218420,0745/027620,0744/603700.
• cootabiă cu experiență țin evidență primară 
Tel. 248588 orele 19-21.
• formație muzicală prestează servicii muzicale 
de orice tip, la diferite ocazii (nunți, botezuri, 
aniversări, etc). Tel. 0722/842710.
• ofer servid de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Telefoane 224182, 
0723/499284.

_• organic n^ifesjke, nunți, botezuri, ța 
prețuri rtajoase. Tel 0724/428559.

Laura Contra 0721 - 513 875
Mihaela Flore 0721 - 513 871
Gabriela Buzzi 0720 - 400 438
Sorin Flori 0720 - 487 389

Cu nemărginită durere în suflet, famflia Pisano Angela și 
Gianino anunță trecerea în neființă după o lungă și grea 
suferință a dragei lor mame și soacre

KISS STANCA
depusă la Casa Mortuară Deva, 
înmormântarea va avea loc în data de 9.05.2005, ora 13,00.

Lacrimi de durere și recunoștință mamei mele dragi
KISS STANCA

Nu te voi uita niciodată.
Viorica

Familia Sechel este alături de prietenii lor Angi și Giani în 
greaua încercare pricinuită de trecerea în neființă a mamei 
lor

STĂNCUȚA KISS
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Adriana Donovici mulțumește colegilor de la Inspectoratul 
Școlar Județean Hunedoara, precum și tuturor celor care 
au fost alături de ea în grele momente pricinuite de decesul 
soțului

DONOVICI NICOLAE

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• absolvent studii superioare, specialitatea 
management în sisteme de producție, călit loc 
de muncă Vechime 2 ani, engleză șr franceză 
mediu, operare PC, stagiu militar satisfăcut Tel. 
0723/950296.

• locui de muncă în Portugalia. Pentru relații 
suplimentare trimite plic timbrat la OP 1, CP 237, 
Deva. Tel. 216183.

• firmă distribuitoare produse tutun caută 
reprezentant în Deva. CV la fax 0259/447152.

• vrei sâ câștigi intre 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria. Nu vei regreta.
• ocazie excelentă de job suplimentar in timpul 
liber într-o companie româno - germană. Aveți 
șansa unei cariere cu câștiguri financiare 
deosebite. Tel. 0746/054005.

• Egide Internațional SRL, dealer in dome
niul telecomunlcatfllor șl partener Orange, 
angajează vânzători pentni magazinul 
kifenfty dhOeve. VăroSămsă MMteti, 
CVsd pe fax la: 021/2312106 sau pe e-nui ta 
offlce@intemity.ro.

• firmă româno-canadiană angajează re
dactori, tehnoredactori, fotoreporteri ți 
consilieri publicitate in vederea editării in 
județul Hunedoara a unei publicații peri- 
odee. Candklați sunt rugați să depună un 
CV ți O scrisoare de intenție la adresa: 
Deva, Clădirea Cepromin, etaj 1, camera 
114

8 MP, MONSUN -6 
MP, utilitară Fo 
TRANSIT AF1991, 
utilitară Renaun: 
Trafic AF1987.

Telefon 
0738/368.593, t

HlMiDOAKA str. mai Fiieazu, nr. 1
Tdt MOMWUl
Fax: f 14025.41713.421

$ Pâine neagră
4 Pâine neagră felii

Pâine albi
Pâine albă felii

t Pâine albi la tavă felii ♦ Franzeluți albi 
# Pâine semialbi ♦ Franzeluți minimulti 
$ Pâine semialbi felii $ ^ine graham 
$ Pâine multicereale

jeli

# Pâine tradiționali
# Pâine floare

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 

Schimbi
Cauți

?
întră Ih retu httoJ/WwdfYJLtk *-
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piesa ta preferata la adresa de mal sus Iar 
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Vând .ip 1 camera (01)
• «mm* cMt Hunedoara. etaj Intefmedtar, 
tactil cNuvrtăln cameră prațKmă tel mbo- 
croM M 747796 Q742/V21» 0742/902488. 
(Tina Ten» Mi* Hunedoara)

Vând garsoniere (1‘1)
• aaa MMeatif*, greși», (aland, parchet 
ernen*jttă Preț SO n* lei Tei 21^470 (Multi- 

pnmaj
• mm Mte k*H bucâterte. baie, balcon, gresie, 
fehnțăRețg» mă lei Tk 219476 (Multi prim»)

• ••cmmMMA, «aa«M mobilat», utilată, 
contorizări, TV color, mașină de spălat auto- 
med, ărtaider, aregat, et 1, Dorobanți. Tel 

0745/411449 (Agenția imobiliară Nr. 1)

• cmM 1, gresie, faianță, balcon închis, CT, 
«na tuBu Mânu, et intermediar. Preț 7» mil. 
lei neg. Tel0743/549654. (Garant Consulting)
• riSMrorarifa «tatetată gresie, falantt 
repartitoare, balcon închis, contorizări, bd. 
Decebal Preț 700 mii lei negociabil. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• cMM l decomandată, contorizări, balcon 
închis. ooipabilă Imediat zona Ulpla. Tel. 

0741/154401,227542, seara. (Gerant Consulting)
• «ratat l decomandată, amenajată stil occi
dental, centrală termică, zona Dorobanți. Preț 
900 mii lei Tel 0741/154401, 227S42, seara. 
(Garant Consulting)

• «mM L decomandată, contorizări, parchet 
ocupabilă Imediat zona Ulpla. Preț 24000 auro. 

0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)

• mm bach, dec, bucătărie mare, modificată, 
gresie. Mandparchet contorizări, preț 430 mil 
lei negociabil, tel. 0723/2514960745/302200, 

(RestaNora)
• MM GajMaetl, modificată. 40 mp, contori
zări apă, 9*4 2 focuri, repartitoare, gresie, faian- 
ță tavan fals, spoturi parchet mochetă, bine 
W inutt.tel 0723/251496 0745/302206 (Fiarta 
Nora)

• MMM* Sporturilor, cu balcon et interme
diar, parchet gresie, faianță, contorizări, preț 
530 mii. lei negociabil, tel 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• mm Dorobanți, et 1, S.T=42 mp, modificată, 
boxă, spațiu la mansardă, centrală termică, 
term recent renovată, tel. 0723/251498, 
0745 30! X (I Nora)
• ronn ZamPreacu, dec, etaj 1, ocupabll» 
Imediat, preț 650 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• HM U. Emlnescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabllă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• mm Deda, bloc cărămidă, et 1, dec., 
contorizări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• m« MMM dec, mobilată, balcon închis, et 
1, preț 700 mii. lei. Tel. 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000)
• MM MăriM vedere la stradă, liberă. 550 mii. 
lei neg. Tel. 85206,0724/620358 (Rocan 3000)

• mm Dada, dec, mobilată, et intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mii. lei. Tel. 
0254/234401,0727706515 (Rubin's Home)
• MMMărtMetal intermediar, gresie, faianță, 
parchet mochetă, ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin's Home)

• mm Dorobanți etaj 1, contorizări parchet, 
dec Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin's 
Home)

• mm au dec, st 35 mp, balcon, că
mară. et Intermediar, contorizări, recent ame
najați Preț 520 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727706515 (Rubin’s Home)
• wpM dac, amenajată frumos, contorizată, 
tavan fals, gresie, faianță, parter, dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu. Preț 685 mii., neg. Tel. 
0745(640725. (Mimason)

• mm Mrarou, dec, etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată, gresie, faianță, 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• Deva, zona Dacia, parter, amenajată, totul 
nou. Preț 520 milioane iei. Tel. 0720/437889,

). (Green Contact)
• am Dada, parchet gresie, faianță, apometre, 
gaz contorizat repartitoare, instalații sanitare 
noi cabină de duș. Preț 500 mii. neg. Tel. 235588, 
0722/624091. (Casa Grande)

E vremea pentru lucrul 
cu motocoasele STIKL!

• hm totau et Intermediar, apometre, 
gresie, faianță balcon, Preț 470 mii lei Tel. 
235588,9722/524081. (Casa Grande)

• mm Mmmu, parter, contorizări, lavabll, 
suprafață mare. Preț 435 mii, lei Tel. 235589, 
07x^)61014. (Casa Grande)

• M bak bucătărie, living, cameră* cămară, 
modificări Interioare, multiple îmbunătățiri, 
repartitoare, st 48 mp, etaj Intermediar, zona 
Gojdu. Preț 880 mii negociabil. Tal 236019. (Casa 
devtsj
• garoeidart 1 camere, gresie, l contori
zări, superamenajată, zona Dada. Preț 570 mH. 
lei negociabil. Tel 235019. (Casa de Vis)

• aroaMM bataM, bucătărie, imeră, bale, 
gresie, faianță, parchet zona Dada. Preț 415 mil 
negociabil, Tel 235019. (Casa de vis)

• zom IMMceanu, etaj 2, amenajări Inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabllă 
Imediat preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0748/253662. (fa Evrika).
• mm Dada, et 1. complet mobilată si utilată, 
contorizări, cu îmbunătățiri, preț 470 mii. lei, 
negodabll Tel. 074sZis36S. (Ag Evrika)

• Mkro L Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mil. lei, 
negodabll .74779 0742/872106,0742/902488. 
(Tina Tem Mia Hunedoara)
• Humtoara. zona centrală et 2, centrală nouă, 
lavabll bine întreținută, preț 396 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747298, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• bdulOorM parchet balcon, gaz, întreținută 
350 mil. TOI. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• MuL Corfa etaj Inferior, ușă metalică gresie, 
convector, boiler, 420 mil. Toi. 710129, 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• to HuMdoaro, zona Union, eta) Intermediar, 
parchet lăcuit balcon închis, gaz contorizat 360 
mii Tel. 0722/973569, (Profil «part Hunedoara)

• zom Parăna, convector, lavabll, gresie, 250 
mil., negociabil Tel, 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)
• Mă zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tal. 718706, Q74V35467S. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• to Deva, zonă bună de preferință etaj Inter
mediar șl cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662 (fa Evrika)
• sondat Dorobanți 22 Decembrie, Miriști, ofer 
preț foarte bun. TeT235588,235589,0720/062014. 

(Casa Grande)
• zonă centrală cu sau fără îmbunătățiri șl ofer 
prețul la vedere. Tel. 224296, 0788/361782. 
(Garant Consulting)
• to Deva, zonele: Progresul, Piață Gojdu. Micro 
ÎS cu sau fără îmbunătățiri, se acceptă șl la 
ultimul etaj. Plata se face Imediat, evaluare la 
fața locului, relații la tel. 0746/302200, 23280& 

(Fiesta Nora)

Viind ap. 2 camere (03)
• deMMfldataaă 1*56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 29.000 euro, tel. 0722/56400». 
(Prima-lnvest)
• eemtiec, grefa faianță parchet contorizări, 
repartitoare, zona Al. Armatei preț 770 mH lei. 
tel 0742/290024. (Prima-lnvest)

• dacomandat^etl, 56 mp parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• lagan Zom LIc. Auto, vedere la bulevard, 
amenajii interioare de calitate, contorttări, i iș A 
metalică, preț 720 mii. lei tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• dac, zonă ultracentrală et 2 balcon mare, 
parchet contorizări, st 56 mp vedere la bule
vard, 30.000 euro, tel 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă taștitt, et 3, cu balcon, preț 540 mii lei, 
tel. 215212. (Prima-lnvest)
• zom AL Streiulul, semldecomandate, gresie, 
faianță gaz contorizat Preț 580 mii. lei Tel. 
219470. (Multiprima)
• zom AL Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 
mid. lei. Tel. 219470. (Multiprima)
• urgent dec, et. 3, zona Banca Transilvania, 
parchet, modificat din ap. cu 3 cam. cu living, 2 
balcoane, 2 dormitoare, f. modem, termopan, 
tavan fals, spoturi, preț 1,4 mid. lei neg. Tel. 
0745/253413,206003. (Mlmason)

• urgent (tea, amenajat et, 2, balcon închis, 
zona liliacului contorizat 52 mp preț 31.000, tel. 
0745/253411 (Mlmason)

• mm Catedrală (l. Manlu), et 2, dec., 2 
balcoane, bine întreținut contorizat vedere la 
bulevard, preț M mid. lei, tel. 0746/268071. 
(Mlmason)
• bd. Darohal et 1 dec., 60 mp, amenajat pt 
pretențioși de lux, complet mobilat, utilat dotat 
totul nou, tel. 0726/715891 0740173103. 
(Mlmason)

• zom NteMM at. 3, sdec., multiple îmbu
nătățiri, liberi âră balcon, 750 mil lei, tel. 
0745/640725, exclus credit (Mlmason)
• fa OMtehlo, decomandate, parter înalt 
balcon închis, beci, îmbunătățiri, ocupabll 
Imediat, preț 30,500 euro, tel 07A8/2MW1, 
230324. (Mlmason)

• bd, Decebal vedere spre spiței, bucătărie 
modificată contorizat preț 32.000 euro, tel, 
0728/715893,0741/173101 (Mlmuon)

• zom AL Armatei, suparamenajat complet mo
bilatșl utilat mobilă la comandă modernă Oca
ziei 785 mii. lei, neg Tel. 235208,0721/985251 
(Rocan 3000)

• zom Dada, bloc cărămidă, contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit preț 60S mii., negociabil. Tel. 235206 
0711/98068. (Rocan JOOO)
• zonă oontrfa împăratul Troian, parchet, 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208,0721/744611 (Rocan 3000).
• eoarie, iom piață decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabll Imediat, preț 28.000 
eurp neg. TOI. 235208,0724/620351 (Roăan 3000)

• eoMMtoro 11 etaj Intermediar, parchet bală 
gresie, faianță cabină dus, balcon închis, creț 
480 mii., negociabil. T»U35206 0721/NS265 
(Rocan 3000)

• mm N> Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, Wi» parchet, contorizări, preț 770 mH. 
tel, neg. Tel. 2*2060721/9852* (Rocan 300(8

• eoni omML I. Creangă at. 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat, preț negociabil. Tel- 
235201 0724/620351 (Rocan 3000)

• zom Mjdu. et 2, amenelat contorizări. Preț 
900 mil. lei. Tel. 231212,0740/013971. (Garant 
Consulting)

• zom finim Roșie, Gojdu, decomandate, 
-nmrmri ~ greste, faianță parchet, 

termopan», Preț 820 mii. lei. Tel. 224291 
0788^61782. (Garant Consulting)

• zom Goldu • Poșta Internațională parter, 
semldecomandate, contorizări, amenalărl, 
bucătărie mărită Preț 930 mii. lei. Tel. 224291 
0788/361782. (Garant Consulting)
• otmMocamandate, Dada, stal. 3, bale cu 
gresie ♦ faianță contorizări. Preț 600 mil lei. Tel. 
227479,0746/367891 (Garant consulting)
• decomandate, ameMjlri deosebite, Gojdu, 
etaj 1 balcon închis + cămară termopan, 
contorizări, parchet Preț 800 mil.lei. Tel. 227479, 
0745/367891 (Gerant Consulting)
• decementoM centrală termicil ușă metalică 
contorizări, et Intermediar, zona Bălcescu. Preț 
980 mil. lei. Tel. 0743/549664. (Garant consulting)
• semidecMMndrte, irehet gresie, balcon 
închis, centrală termică etaj Intermediar, zonă 
Bălcescu. Preț 850 mii. lei. Tel. 0743/549654.
(Garant Consulting)

• îmi rondate, grefa faianță contori
zări. etaj Intermediar. Preț 580 mii. lei. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• oamMecemandate, complet mobilat conto
rizat. TV color, frigider, aragaz, et 1 Al. Armatei 
preț 780 mii, negociabil. Tel. 0745/411449. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• eta| 1 decomandate, centrală termică proprie, 
2 balcwe, modificări Interioare, Dorobanți Preț 
135 mid. ROL/135.000 RON neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169301 (Casa Betania)
• etoi 1> balcon, contorizări, bine întreținut 
Emlnescu Preț 700 mil. RQt/76000 RON neg. Tel 
0742-005228,0720-387891 (Casa Betania)
• etaj 1 decomandate, 2 balcoane, parchet 
contorizări, st 60 mp 22 Decembrie. 31.000 euro. 
Tel. 0741-120722,0720-378®. (Casa Betania)
• decomandate, contorizări balcon, etaj inter
mediar, strada Be|an. 480 mii. Rol/46000 Ron. Tel. 
0742-005238, 0720-387896. (Casa Betania)
• etajă decomandate, 2 balcoane, parchet 
contortizări, zona Gării. Preț 1,080 mid. ROI/ 
108.000 RON. Tel. 0724-169303,0743-103622. (Casa 
Betania)
• etaj 1 balcon închis, faianță parchet 
contorizări, Gojdu. Preț 920 mil. ROL/92.000 RON. 
Tel. 0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)
• decomandate, cental» termică proprie, aer 
condiționat proaspăt zugrăvit balcon, parchet 
Minerului. Preț 830 mil. ROU83.000 RON. Tel. 
0742-005228,0720-387896 (Casa Betania)
• etaj 2, parchet contorizări la apă și gaz, bal
con, bine întreținut. Eminescu. 830 mii. ROL/ 
83.000 RON. Tel. 0744-690916 0720-370753. (Casa 
Betania)
• central» temfcă proprie, parchet, bine între
ținut Emlnescu. Preț 930 mil. ROL/93.000 RON 
Tel. 0741-120722,0720-387896. (Casa Betania)

• decomandate, balcon închis, contorizări, re
partitoare. Liliacului. Preț. 1 mid. ROL/IOO.OOO 
RON. Tel. 0724-169303, 0744-690918 (Casa 
Betania)
• etaj 1, decomandate, balcon închis, con
torizări, parchet Gojdu. 800 mil. ROL/80.000 RON. 
Tel. 0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)
• etajul 2, pe centrul vechi, parchet balcon, 
contorizări. Preț 1 mid. ROL7100.000 RON. Tel. 
0744-690918,0724-169301 (Casa Betania)
• parchet contorizări, fără îmbunătățiri. Aleea 
Coșului. Preț 600 mil. ROL/60.000 RON. Tel. 0720- 
370753,0744-690918. (Casa Betania)
• etaj 2, parchet, contorizări, balcon, bine 
întreținut Aleea Armatei. Preț 710 mii. ROL. Tel. 
0742-005228.0720-370753. (Casa Betania)
• etaj Intern«far, circuit, contorizări. reparti
toare, parchet balcon închis. B-dul Dacia, Deva 
Preț. 850 mil. ROl/85.000 RON. Tel. 0741-120722, 
0720-370753. (Casa Betania)
• circuit etaj 2 din 4, contorizări. bine întreținut 
balcon. Bălcescu. Preț 1 mid. ROl/lOO.OOO RON. 
Tel. 0744-690918,0720-370753. (Casa Betania)
• parchet balcon, contorizări, bine întreținut 
Aleea Teilor. Preț 670 mil. ROL/67.000 RON. Tel. 
0740-914688,0720-387896. (Casa Betania)
• zona Bălcescu, decomandate. 55 mp. et 2, 
vedere la stradă, parchet, centrală termică, 
balcon, ocupabil imediat preț 995 mii. lei, tel. 
0788/165704,0724/254051,232808 (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, (recomandate, modificări, 
transformat în 3 camere, vedere în două părți, 
termopane peste tot parchet stare bună, gre
sie, faianță, balcon închis, contorizări, reparti
toare, boxă, se dă cu bucătăria mobilată, preț 
1250 mii. lei neg., tel. 0788/165703.232809. (Fiesta 
Nora)
• zom Minorului decomandate, et. 1/4, cu 
garaj, centială termică, parchet, gresie, faianță, 
vedere la stradă, preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Dacia, et intermediar, contorizări, gresie, 
faianță, lavabll, zonă bună, preț 580 mii. lei, neg, 
tel. 0723/ 251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• ultracentral Deva, et. intermediar, balcon 
închis, fără modificări, cămară, debara parchet 
faianță, preț 990 mii. lei, negociabil, tel. 
0723/251.498,232.®9. (Fiesta Nora)

• HM Mtorițk decomandate, et V4, modi
ficat 51 mp contorizări hol central mare, 
balcon, prtt 12.000 euro, moMiblI, tel. 
0T4W0fflB,inyM14»(fliatelwiir
• MHMMMiutoaM «tel 2, Str. 1 Decembrie, 
epometre, ou conteriMt parchet Preț l,0BmM, telrwgoâiSănL22K40.(A0.nte)(Agute)TU

upandiPreținiSlMTol.

• mhMnmmmMIi Ml 2, Scărișoara, modi- 
ficări^re^ feiwți contorizări Preț HO mILIII.

bâ^onmgtejtej^OeSun?Preț l.XBmw!

• elradl MteMeii, itej Intermediar, centrală 
termica parchet balcon Inchli, PrețM mii, tel. 
TH.22W0.(Ag.lll*)

ou

IK

• SMtoMteMMaA MbtetMl otel 4/4 aco
perit cu ttbli aporwtr». gu wtrzHt aer 

condltionit qaoI*tvatib*lconnm^v«rniiJsP» lăut 

(tatlla)
e zamteaiMMMlate, Daria, contorizări, mo- 
cMttt «* "HI- K TU-

• HffiMHiMMlM) falși) uMtraii termică, 
amenajat apometre, lavuii, ușă itejer. Preț 700 
mll.lel.Tel32IS40.(Ag,BI*)

• moM zom Minorului decomandate, et 1, 
bloc do cărămidă îmbunătățiri, pvohtt, 
modificări titerioara centrală termici preț «20 
mii. tel. negociabil. Tel 074I/2M612,21W. 
(fatata

i uMmmmM, râomindtte, M| 3,1 
ie, parwtamă frumoart, praț ăl m 
jbll. Tel. 0723/6601» (fatâlkă)

rob % rtre fin m • n teI, WWMh tv fș QKOnWlQIXtt 2 
MA M»sSMaIa ~~nr~‘>llri Intri rin tm nț, rnuiuDif tmtniștn înnnotri

»rpi»t mpoiiK k oe u»ma ora,

frumibikoane. -.---------- --- .......
negodabll, Tel. 0723/6»!». (A|

• mm.:' ■ ”
btlcoiiiti ___ _ ______

DAMMAM^** AMtofa tkLkMâ M

Wwt COmplV mOQIIti UtlUt Qt UwnW OT1» 
preț negociabil. Tel 074W83®. (fa Ivriki)

• MM AL StroUuL Otel Intermiffa', diCSman- 
dtte, contorizări, ocupull tn timp scurt, preț 450 
mii tel. TlL 0723/M01* (Ag, Evrika)

• Hm DMtaf »t 2, *m»ni|irl Interioare, 
ocupabll Irrndlat, preț 100 rnlltel Tal. 
074S/2S3M2. (AgEvrika)

• mm L Creanga, dacomandate, it M mp, 
apomatr». balcon mii, gruia șl Manți In bate, 
faknțt tn buclUrte, vwar» tn doul pfcț. Preț 
L,1SO mid. M.TI102S4/2I4401. (RublnÎHoma)

• mm UteMM K 2, dac,, CT, uși mttellcl,
rod** te «radi. rfld, i«|. t*|.
02SV2J44Ol,07777î48el. (Rubin l Horn»)
• uni amM^ tte| 2, parchat gratii, Manți, 
apomrtre, bate cu gi HdcofiMzoantcrizat 
■ 1 foc, redare In ■ Praț M mil IU. Tal. 
025V234401.(Rubln'zHomt)
• mm L Creangi, ttej 1, cantrall termici, 
termopan, perchat greii», tetența, buottMi 
modmoan, mobilat Preț 1JSI mid. lei. Ttl. 
0254/234401. (Rubln'S Horn)

• uHtomiiM dm ct Intermediar, 2 balcoane. 
Preț u rnld. lei. Tel. 0254-234401,0727T06515. 
(Rubin's Home),

cărtmidă. Preț 650 -nil lei Tel. 
0727744923. (Rubin's Home)
• zeMltegitotoMmAÎn circuit et Intermediar, 
modificat uși noi, gresie, falantt. Preț 1,1 mid. 
iei. Tel. 0254334401,0727706515. (Rubini Home)

Mec de
-234401,

Cea mai bună căldură

Anunț important

Datorită nerespectării condițiilor contractuale 
(imposibilitate de plată), S.C. SANEX COM IMPEX 
S.R.L. - Deva nu mai este distribuitor autorizat 
Vailiant

Pentru intervenții service garanție, postgaranție vă 
rugăm să ne contactați.

Căutăm colaboratori / firme de instalații autorizate 
I.S.C.I.R. pentru distribuție / service.

HORNOFF TRAPE CONSULT
Reprezentanța Generală Vailiant în România 

Membru fondator A.P.I.C.T.
RO-013604, București 1, Șos. Odăii 249-251; 
Tel.: 021/236.23.35 * 38; Fax: 021/203.80.29; 

E-mail: office@vaillant.ro; www.vaillant.ro

mHoanetel.Tei
Contact)

• «roate. totoMă conterizări. eț Intermediar, 
foirte bine tr rtțnut, Initelatil unitare noi, 
cartier Dacia. Preț WO mil tef W, 23im 23HM. 

(Caia Grande)
a inen m Me, et 2, bloc de cărămidă 
st i mp, perohet greili, faianță centrală 
termicămterfon,zt teri PretSTOmH.lei. 
Tel. m (cue Grande)
• to tem* centrală termică Inztelațil unitare 
noigrefa Mirti lambriuri Moc de

teio mp, 2 balcoane, bucătărie 
ețk bloc.nou,

• Mi OM Mii 1. dtoomtnfltti, eintnll 
ImbunăbETno mil. Tel. 7101A 074^141710. 
(Stil imobUlare Hunedoara)
• zoMPăgifcitel Intermediar, amonelări into-. 
floare, balooh tochli, 310 mil. Toi. 710129, 
0740/141710. (Stil imobiliara Hunedoara)
• Mtero 7, etej intermediar, decomandate. 
MMf» UI mil. Tel. 7101» D740/1M7K. (Stil 
imobili ara Hunedoara)

»Mtero ă aonWKomanMio. centrală 
îmbunătățiri, 420 mii. Tel. 710129, W146710.
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• tenCreaniă amenajat, decomandate, balcon, 
mobilă la comandă «mă 900 mil. Tel. 710129, 
0740/1487». (Stil Imwlllera Hunedoara)

mm t, decomandate, tn circuit, centrală 
balcon tncfila, «oo mil Tel 710129,0740/14(7». 
(Stil imobiliare Hunedoara)

• UbertttH «ooomi ite, boxă manaardă 
amenajat Praț un miliard tel. Tel. 710129, 
0740/1467». (Stil imobiliare Hunedoara)

• m taemandate, Mtan 5, gaz contorizat 
parcnat 210 mil,, negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• Mhro 7, et 1, cormizări. CT, parchet balcon, 
yeț^ctebi;. Tel 0722/4203S. (Profil Export

• eeroMMMMMfa aonă ultracentrală CT, 
alte îmbunătățiri, etnl Intermediar, 875 mil., 
negocltbll TelW41ĂO438 (Profil Expert Hune- 
doera)
• oemtoeoMnandat*, zom gării, parchet gresie, 
faianță ușă metalică bun pentru privatizare, 550 
mii, negodabll. Tel. 0724/379377. (Profil Expert 
Hunedoara)
• MM DMri< etaj 2, centrală 640 mil, nego
ciabil. TOI. 718706, 0745/354575. (Ag. Otttega 
imobiliare Hunedoara)

• zom hmal fără îmbunătățiri, 450 mit, nego
ciabil Tel. 718706 0745/354575. (Ag Omega 
Imobiliara Hunedoara)

<

• MM Tutu decomandate, centrală 800 mil 
negodabll, Tei. 711706 0748/384(76 (Ag,Omega 
imobiliara Hunedoara)

• iom Moro 6 et 1, ușă metalică <30 mii., 
negociabil. Tel. 711706 0741/314179. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)
• eona Micro 8/1, et 1, centrală amenelat 720 
mii., negociabil. Tel. 718708,0749/394879, (Ag. 
Omega imobiliare Hunedoara)

• nm ăritma, et, 3, ușă nouă 820 mii. nego
ciabil. Tel 718706 0749/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• bom OM. parter fnatt 700 mil, centrală Tel 
719706 0749/394075, (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
• Hero ă erai a,prrl29 mii, lei. Tel. 747796 
OîAjrenik 07424Q48. (Tina Tema Mia Hune

doara)
• Hunedoara, Mkro ă parter, preț 488 mii. tel, 
nagodaSt™. 7477* mun106W4M024* 
(fina Terra Mia Hunedoara)

• Mtore 6 modflotț. otel Intermediar, aonă 
bună bolter, preț 278 mii tel negociabil, Tel. 
7477* 1742472106 srafaWi (Tfa Twra 

(Tina Terra Mia Hunedoara)

• Mtaroă - •
bunăboHar, 
747701, ““_ _ _ .
Mia Hunedoara)*
• mm aH confort 1, parter, balcon Mie, 
contorizări, praț 43S mii. lei negoclebll. Tel, 
747796 0742/872106 0742/902486 (Tine Terre 
Mia Hunedoara)
• MNMfafa 016 decomandate, centrală mo- 
Pilier la comandă graele. faianță Inetelâl uni
tare noi, 791 mii, el, neg. 747796 0742/872106 
0742/9O24U. (Tina Terra Mia Hunedoara)

Ciimp.ii .tp 2 < .iiiii'K* (Ol)

• de miariM decomandate, etaj Inurmedlv, 
cu balcon. Tel. 211887. (AgEvrlka)
e iom «Mu centru, Prograeul, Induelv 
blocurile turn. Tel. 0723480180. (Ag. Evrika)

• com OeldaexduB parter șicului 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 07*«7J17(Ella)
o to Dwa, zonă bună plata Imediat tel. 219212. 
(Prima-lnveet)
• In ii Gojdu, Dada, Mărăști, Cuza Vodă ■ 
cu garaj, Avram lancu. 9e oferă preț bun, cu 
plate ImedlttTol 0723/2814* OU». (Beata 
Nora)

V.iiwl.i|>. î < .iint'tc (fi’>)

• dtraceotrel deoomendate, contorizat total, 
parchet gnote, «aleritt, 2 băl eupratyț mira, 
preț 31000 euro n*. (F*U6824. (Temporfa)

• iom DaMMMperter, ST 90'mp, centrală
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 bă, gresie, faianță parchet nou usă 
metalică bale mare cu cadă pe colt Praț 48000 
euro, neg., telefon 0788/168703. d74&iuX0. 

(Fiesta Nora), ' 

o zom dojdu, urgent fără amenalărl, balcon, 
parchet contorizări, gaz 2 focuri, proiect pt 
centrala aprobat ocupabll Imediat preț bun, tal. 
0723/291498, 0748/302200. (Fiesta Noii

o zom Sala Sporturilor, at 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet ocupabll 
Imediat Se acceptă șl variante de schimb, preț 
850 mil. lei negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251496 (Fiesta Nora)

• iom LMacuM, decomandate, contorizări, 2 
balcoanț. 1 Mit, faianță 2 tiăl, fără m 
preț W» tainjixrwnffhegocSw, W. 

074j,yj;oo, 0723/291496 (Fiesta Nora)

• mm tu* Manlu cu Decebal, decomandate, et 
Intermediar, 2 băl, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
parchet stare bună octale unică negociabil, tel. 
0723/2514% 0745/302200. (Fiesta Nora)

RECLAME
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• taMâMMtta 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et l Dada, ocupabll Imediat 
preț 77b mll, teL 0740016786 (PrimeAnvest)
• ti» bei central 2 btt, beicon închis, parter. 

,< zonalmp.Tniian,prețl3mld.iei,n«godabii.»i. 
" ) 0740/210780 (Prima-lnvest)

• flKfeS 75 mp, contonzant oncon ments, zona 
centrală preț 13 mid. M, negociabil, tel. 
0740028029. (Prima-lnvest)
• MfeMMML titaMMM» 2 băl 2 balcoane, 
parchet gresie, Mentă st 80 ni, vedere ta două 
pjuțttt» euro. tel. 0722&4004. (Primo-

• ■țHțvRfe inuuiiiCKi umnufinn» Dtrcoci iu 
m, parchet hol, termopan, preț 47.» euro, se 
aceion și rate, zona zi Decembrie, iei 
07^19416 (Prima-lnvest)

• ȘfeMfarantta 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, nuanța, et 2, Do» ocupabll Irriăat 
preț 770 mii lei tel. 074V210» (M»invest)

u ermică boxă z 
1,75 mid. lei. Tel.

ătMri,preț: mlliaroe
747798, 0742/872106,

....centrală termi
că 80 mp, et Intermediar, bdul. Decebal, Deva, 
preț 136 mid. lei. Telefoane 230.324, 206.003 
(Mimason)
• am piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
Recomandate, st 90 ițip, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235206 0721/9852S6 (Rocan 
30SO)
• mă uNnMaWă bloc cărămidă amenajat 
bfrlccn de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament Hber, 
Mt 40» euro. Tel. 235208,0721Z985256 (Rocan 
3006)

• ium «aimtaf i. Creangă am«nai«L cemraia
n , ocupabn imednă preț 1 Amid, iei nugo-
clabll. Telefoane 23S208, 0724/620» (Rocan 
3000)
• agaMI aeM Liliacului, decomandate, parter 
inait, canon mare menis cu termopan, «ntran 
isrrrncaf ircneț) j TUuițBi moanican mw 
rloare, 2 băl, termopane ta camera, preț ’.,38 
miliarde negociabil. Telefon 0745/253662. (S 

Evrika)
• ml ulkMunWă superamenajat centrală 
rennlCa, DIOC Qv CaHUTHOE, OCUp&Dll imwiat, 
preț 36» euro, isegodablt. Tel 0723/660160. 
(AaEvrtIraO -
• dweraMduk 1 nâl termică grain, 
faianță parchet zona Liliacului. Preț 1.4S mid. 
lei TeL 228540. (Ag. Bia)
• aamfecaoMOSM utal Intermeoiu centrata 
termică termopane, parchet laminat «ușă 
metallâ, balcon închis, zona Uzo Balcan. Preț 
850 mil lei. Tel 228540. (Ag.EHa)

'.•decomandata, 1 balcoane, 2 M >, 
y faianță parchet apometre. st n mp, etaj 1. D-
J dui 22 Decembrie. Preț 15 mid. iei. Tel. 228540. 

(Ag.Ella)

• dec, 2 balcoane, 2 băl, CT, lavabll zonă bună 
preț 48.000 euro, telefon 0740/126026. (Prima- 
invest)
« urgent, 2 băi, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95 mp, ultracentral, preț 50.000 euro, 
tel. 0742/210780 (Prima-lnvest)
• tac, ontarisiri, st 100 mp, amenajat, gresie, 
faianță parchet, 3 balcoane, ultracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• lagenHl băl, 2 balcoane, CT, ultracentral, dec, 
parchet, preț 3 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-invesu
• zona bduL Decebal, etaj Intermediar, 2 băl 
amemjate,3balcoane,centralătetmlcă gresie, 
faianță parchet, ocupabll Imediat, preț 1,6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrlka)

umntl Daeanrati» et Intermediar mă 
frumoasă 2 balcoane, 2 băi, st 95 mp. Preț 35.000 
euro. Tel. 235588. (Casa Grande)
• Miere V, centrală decomandate, 920 mil. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Strada Munteniei decomandate, 2 băl, 

ian parau centrară preț sou minoar,.- iei. -
Telefoane 710129,074W146780, (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• fecemandute, zona Parâng, etaj Intermediar, 
tmbunătățlri, 650 mii, negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profll Expert Hunedoara)

• MmMetamand» Mkn ă etal 1, centrală 
termică Interfon, 900 mil. negociabil. TeL 
0722/420335. (Profll Expert Hunedoara)

• ta Den an bună, poate să Re al semideco
mandat «•] intenfitiUr. Te. 0723/680166. (Ag 
Evrika)
• » cm garai sub bloc. str. Cum Vodă sau Imp.
TraM tel. 074V640725.'Mimason)
• fee, ot 1-2 In H-uri la parc,’tei. 0745/640725. 
(Mimason)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• ta Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)

• decamind»! băl, balcon mare șl închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mW. W. Telefon 228MK (Ag. 
Ella)
• dMMMMtaM băl, gresie, faianță laminat 1

lnf4«l«Ul__ '• aaI rnninll f-iraxlnlrecae instalații SWRBre ... ., Cwlu al! wrn’îilCOa 
balcon închis, ușă metalică rotate exterioare, Al. 
Neptun. Preț 138 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)
• decernând» 2 balcoane, apometre. gaz 
contorizat z focuri, vedere pe z părți, woe de 
cărămidău»LL feHonaPiascu Preț 156 mid. 
leLTel. 228541 (Ag. Bta)
• decMMMt» Btafecai etaj intermediar,
Ccuuâ er; St74
mpPreț330«euro.Tel22854a(Ag.E)la)

w •decMMMtata) 2 băl, Contorizări, garaj,
x suprafață mare, etl, Dorobanți lângă .Master”.

Tel. 0745/411449. (Agenția Imobiliari Nr. 1)

• zona AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică parchet 2 băi, boxă 
bucătărie modificată Preț 1350 mid. lek Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zom Goj» etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30» euro, negociabil. Tel.

-025 Ol. (Rubin's Home)

Snm AL Armatei, etaj 3, semidecomandate, cu 
—JScon, bine întreținut Preț 800 mii. lei. TeL 

0254/234401. (Rubin's Home)
• zom Programă et. 2, amenajat contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei. Telefon 0254-234401. (Rubin's 
Home)
• zom Băloracu Nou, amenajat contorizări. Preț 
1,6 mid. lei. TeL 0254-234401,0727724551. (Rubin’S 
Home)
• zona Oltuz, et 1, dec., boxă garaj. Preț 63.» 
euro neg. TeL 0254-234401. (Rubin’s Home)
• zom ProfgMiil gresie, faianță parchet 
balcon. Preț 1» mid. lei. TeL 219470. (Multi
prima)
• zom MfaeniU, semidecomandate, centrală 
termică toate dotările. Preț 1,200 mid. lei. Tel. 
219470. (Multiprima)
• Simeria, zonă ultracentrală parter, amenajat 
complet, CT, bun pentru privatizare. Preț 137 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• gresie, faianță parchet balcon închis, gaz 2 
focuri, repartitoare, modificări interioare, 
mobilat zona Titu Maiorescu. Preț 940 mii. nego
ciabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

fresie, faianță forme rigips cu spoturi, boxă 
repartitoare, parțial mobilat zona loan Corvin. 
Preț 1,250 mid. negociabil. TeL 235019. (Casa de 
Vis)
• decomandate) bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35» euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 6 2 balcoane, parchet contorizări, bine 
întreținut. Aleea Păcii. Preț 35.» euro nego
ciabil. Telefoane 0742-005228,0720-387896. (Casa 
Betania)
• etajă decomandate, contorizări, jaluzele exte
rioare, balcon mare, parchet. Progresul. Preț 
1J50 miliarde lei. ROt/115» RON negociabil. 
Telefoane 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• etajă zona Dunărea-gară 825 mii. negociabil. 
TeL 718» 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

» • etaj X decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
M negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 

Imobiliare Hunedoara)
• Mkro 6 modificat 550 mii. negociabil. TeL 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fatarid de Tricotaje, centrală 850 mii, 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

uw• m ueceoaL en inenneQiar. aeco man ■ 
date, amenajat superb, CT, termopane. Preț 16 
mid. lei. Tel. 0720/437» 0726048» (Green 
Contact)
• iiMtek bapâritui Tralan cu garaj, Gojdu. 
Emlnescu (Poliția Județ), pi» centrală Plata 
se face urgent relații latei WB751468,232809. 
(Fiesta Nora)
• mi tan Creanoă decomandate, et 3, cu 2

n rtI o Ti râr. r r â-ilâri twâEIDuCQATt. HKXHîMîsr: inwT.SKț WCSÎDn?, 5u! 
ocaoentai. use lemn masiv, instuapi eiectnce 
șl apă sch mbat avan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabll In 48 de ore, merita văzut 

Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498.0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona bmmmcia oecornani e, oioc de cârâ-
mldă 90 mp, et 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie - ----------------- - ------------
părți. J
Teiefo .

Nora) „ .......................................
• zom a Decembrie, et Intermediar, 2 NU, 2 
balcoane, CT, toate dotările, mansardă garai 
Preț 60.000 euro. Tel. 219470. (Multiprima)
• mn âar m et intei mediar, i băi, gresie, 
faianță parthet totul nou Preț 40» euro. Tel. 
219470 (Multiprima)
• sm Mfcam, etaj 3 st 110 mp, 2 băl, parchet 
contOrizări. Preț 35.» euro. Tel. 0254-234401. 
(Rubln'sHome)

•zom notau, etai z, semiaecomandate, ----->-at — .-c-, L -Xr4-' _ „— x 
centrala termica, parcnet, tmcatane m<x , 
faianță gresie, contorizărl, usi de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere in spate. Preț 15 
miliarde lei. Telefon 0254/234401. (Rubin's Home)
• rara Mnwcu decernând» 3 bakaaM, 2 
băl parchet Preț 45.000 euro, negociabil TeL 
0254/234401. (Rubin's Home)
• decomandate, garaj sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 23 miliarde lei. Tel. 0745/159» 
(Mimason)
• decomandate, et 3, zona Ion Creangă par
chet gresie, faianță contorizat 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.000 euro. Telefon 0745/159573 
(Mimason)
• Dorobanți et 2. dec., amenajări. 2 băi, 2 
balcoane, multiple îmbunătățiri, contorizat 100 
mp, preț 50.000 euro neg. teL 0740/173103. 
(Mimason)
• zona LHiMuM,_____________
părți, etaj 2.2băl contorizări, preț 15 
negociabil. TeL 235208, 0724/620» 
3000)
• zonă crafreiâ, I. Creangă suoeramenaiat la 
cheie, et 2,2 băi, Ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55» euro, negociabil. TeL 236208, 
□72V985256. (Rocan 3000)
• deconunteh, cenk» termică 2 băL 
amenajat tavabfl, jalusdeexterioare, calorifere 
noi, etaj intermediar, zona Bejan. Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 228640. (AgEUa)
• decomandate, 2 băi, amenajat centrală 
termkă, Izolație Italiană Eminescu Preț 40» 

euro. Tel. 228540. (Ag. Sta)
• decomandate, zona Carpațl. modificat 2 băi, 
amenajat instalații sanitare noi, 2 balcoane (1 
închis cu termopan). Preț 155 mid. lei. TeL 
228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, amenajat, 
modificat, centrală termică, etaj 1, Horea. Preț 
48.000 euro. TeL 228540. (Ag. Ella)
• dec, 2 balcoane închise, parchet, centrală 
termică. 2 băi, zona I. Creangă garaj sub bloc, 
amenajat, occidental, preț 62» euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

decomandate, vedere pe 3
............  ‘ L5 mid. lei, 

”1 (Rocan

~ ..... ™ 

Vând spațiu 
comercial, suprafața 

720 mp, în Deva, 
DN7, nou , toate 

utfHtățile, acces TIR. 
Telefon 

0788/368.593.

sc ALPINA sa
SOCIETATE COMERCIALI PRODUCĂTOR DE ÎNCĂLȚĂMINTE 

căutâ colaboratori pentru cofflti^ipftat fețe încălță
minte - capacitate minimă zilnică 200 perechi - și 
colaboratori pentru realizare produs finit (croit, 
cusut, tălputt) - capacitate minimă zilnică 500 - 
1.000 perechi

Relații șl oferte la tel. 02G5 511-802. 
02M-511-803, fax 0265 511-425 &6S12)

*

4.

• cai i, z camere, bucătărie, poarcă sooe 
teracotă apă gaz, curent teren 700 mp, FS 20 m, 
ocupabllă Imediat preț 25.» euro. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliari Nr. 1)

• zom Ceangăi, 3 camere, bucătărie, baie, 
podele laminate, gresie, faianță lavabll, centrală 
termică canalizare, gard pt 3 mașini, ST 400 mp, 
FS 15 m, preț 68» euro, negoclabH. Tel. 
0788//497615 (Agenția Imobiliari Nr. 1)

• mm Ceangăi Ac 2004, parter • mansardă 4 
camere, bucătărie, 2 băl, terasă 60 mp, centrală 
termică garaj pentru două mașini, suprafața 
totală 600 mp, preț 118» euro, negociabil. 
Telefon 078H//497615. (Agenția Imobiliari Nr. 1)
• taDwo, zona Parc, 3 camere mari, bucătărie, 
bale mare, apă gaz, canalizare, teren drept 1100 
mp, preț îoaooo euro. Tel. 07W497615. (Agenția 
imobiliari Nr.l)

• mm P» 4 camere, decomandate, bucătărie, 
bale, gresie, faianță parchet centrală termică 
preț 70» euro, neaociapil. Tel. 078E/7497615. 
(Agenția imobllla Hr.l)
• zenă

SSl,nzata. i___ _
Imediat preț 
(Mimason)
• » M. Emlnescu, 2 pamere, hol, bale, grădină 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretabil firmă 
preț 13 miliarde lei, telefon 0745/640725 
(Mimason)
• zom CM» 6 camere, suprafata utilă 220 mc 
+ clădire în curte, ST 1020, 58» euro. Tel. 
718706 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
• mm witiral vechi, pretabllă depozit 3 
camere, curte, 600 mll. negociabil. Telefoane 
718706 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara).

conto-

• efefea spre vânzare case tn Deva șl împre
jurimi, In zone și la prețuri diferite. Tel. 211S87, 
0745/253662. (Ag. Evrika)

• Dava, 2 corpuri, 6 camere + 2 livinguri, 2 
Daicoani, jjftraj + pivmiâ mare, centram termică, 
st 1400 mp, preț 77.006 euro. Tel. 23S019. (Casa 
de Vis)

• sum Hunedoara, renovată recent gaz, apă 
hldrofor, fosă septică 2 camere, bucătărie, hol, 
bale cu cabină duș, anexe, curte betonată gră
dină șl livadă st 1700 mp, preț42.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 0726/826.624. 0720/354.453. 
(Temporls)
• im Câtagăranl CT.3 camere, curte, grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet gresie, faianță st 960 mp, garaj tn 
construire, preț 2500 mid. Tel. 0726/826.624, 

23242G (Temporis).
■ Dw% suna Oltuz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, bale, pivniță 
mare, parchet CT, teren 600 mp. Preț 75JXX) euro 
negodablLTeL 0720/437» 0720/348089. (Green 
Contact)

• Duh, zum Aurel Vlalcu, P+l, P: garaj, 2

camere, baie, cămară terasă CT gaz. parchet 
faianță gresie, ST=330n<>. Preț 25 miliarde lei. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348» (Green 
Contact)
• ta S km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, amenajate, parchet 
gresie, termopane, CT; al doHea corp: bucătărie, 
pivniță curte betonată anexe, grădină ST=1700 
mp, gaz ta poară. Preț 13 mkL lei negociabil 

Telefoane 0720/437», 0720/348». (Green 
Contact)
• Slmria, zonă centrală 3 camere mari, bucă
tărie mare, baie neamenajată 2 focuri gaz, curte 
betonată grădină 350 mp. Preț 135 miliarde lei. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• mu SbMrta, 3 camere podite, bucătărie cu 
îfuăniâ și gresie, baie c XMier, ar 
pivniță curte betonată fântână apă trasă tn 
casă gaz. grădină 130Q mp. Vând sau schimb cu 
apartament 34 camere Deva sau Simeria, preț 
IA mid. lei. TeL 0720/437» 0720/348089. (Green 
Contact) :
• Dmm>Câk4teenl3canweIn circuit hol

• ■■mH Cu grădină to Deva sau Simeria, plata 
Imediat 215212. (Prima-lnvest)
• ta Dew sau împrejurimi, curte șl grădină. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrlka)
■ ta Deva, 2-3 camere, zonă bună, teren 400-500 
nftofe|latape loc. TeL 0788/497615. (Agenția

Vând case la tara (17)
• casăta Leșnlc, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte șl grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mIL 
lei negociabil. TeL 0723/660160. (Evrlka)

• 3 camere mari, bucătărie, bale, încălzire 
centrală zona Vețel, curte șl grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrlka)
• la 14km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mil. iei, negociabil. Tel. 0726/826524, 
0723/393295 CîemportS)
• wgant, 2 camere, budftfcle de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poartă 
canalizare, zona Tâmpa, preț 850 mH, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• maa Dfe» cu 3 camera^ bucătărie, 2 csmsre
se dau nr rt» 7 ari,
M9

Nora) ““

fundație
Preț 1,45 mid. lei neg. 
0720/348069. (Green Contact)

• 6 com» bucătărie, parchet, sobe teracotă 
apă curentă anexe, ST 2000 mp, FS 20 m, preț 700 
mH. lei, negociabil. Tel. 078^/497615. (Agenția 
Imobiliarii ffr.l)

• ta Cobra, din cărămidă cameră mare, 
bucătărie, hol mare, plus fundație ridicată 
pentru casă nouă cu proiect parter+mansardă 
cu 4 camere, 2 băi, bucătărie, apă curentă 
curent, ST 6000 mp, FS 40 m, preț 500 milioane, 
negociabil Tel. 0788//497615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• ta Cristur, 3 camere, 100 mp suprafața 
const iție jresie, ian parcnet, centrata 
termică curte betonată suprafața terenului 912 
mjkPreț 1,600 mid. lei. Telefon 219470. (Multi-

• zmh Cătan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii, negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

vcnS.

• ta KdusMtete 1000 mp teren Intravilan la DN 
7, vizavi de Biserica Baptistă lângă spălătoria 
auto, front stradal 143 m, toate utilitățile, acces 
la DN 7 și calea ferată preț 100 euro/mp. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• parcelat, pe Prelungirea Vulcan, preț 26 
euro/mp. TeL 0721/245654. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• totravfan,zom 22 Decembrie, ST 2500 mp, FS 
20 m, apă gaz, curent, preț 25 euro/mp. Tel. 
0785//49761S. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• tatravtan ta Săntandrel, ST 1500 mp, front 
stradal 18 mp, apă gaz, curent pe teren, preț 
12.000 euro/mp. Telefon 0788/7497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
•ta Mtatta, la DN 7, ST 2000 mp, FS 16 m. apă 
gaz, curent tn apropiere, preț 6 euro/mp fix. 
Telefon 0788//497615. (Agenția imobiliară Nr. 
1)
• ta amorfa, la DN 7, st 7400 mp, fs 40 m, apă 
gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• parcate de teren Intravilan, pe elunglre* 
vulcan, supritețeijuprinse Intre 500-1000 mp.FS 

24, preț 25 euro/mp. Tel. 0786/7487615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• lai km de Deva, la DN 7, ST 22» mp, FS 70 m, 
preț 12 euro/mp. Tel 0788//497615. (Agenția 
Imobiliarii Nr, 1)
• Iteva, intnrN» 57*700 mp, FS*13 m, 
panoramă deosebii utilități. Preț 15 euro/mp. 

Telefoane 0720/437», 0720/348089. (Green 
Contact)
• 9tawfeDN7,Intravilan, ST«1900 mp. FS«16m, 
apă curent, gupe teren Prețlăeurvmp nego
ciabil, Tei. 0720/437889, 0720/34806». (Qrten 
Contact)
• Smarts, OH 66. mtravNan, STOOOOmp, FS-120 
m, utttlttț apă curent, gaz. Preț 6 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889. mmiioes. (Green 

Contact)
• spre Costa, Intravilan, livadă ST«800 mp, 
FS=12 m, curent electric îngrădit. Preț 260 
milioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• spre Ahnațu Sec, Intravilan, ST*2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibilități apă șl gaz. 
Preț 7 euro/mp. Tel. 0720/437899,0720/348089. 
(Green Cwtact)
STMoTnS*posMtătl apă curent Preț' 7 

euro/mp. Tel. 0720/437888,0730/348089. (Green 
Contact)
• Vtta, Mravtan,laasran ceea «In DN 7, 
STslSo mp, FS«16 m, curent gaz. Preț 200 

milioane lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• uMtai n=i» mp, zonă de agrement 
Preț 100 milioane tel. Tel 0720/437» 
0720/348089. (Green Contact)
• Dam, Intravâarc zona Dacia Service, S»223S 
mp, la asfălt toate utilitățile1, dublu front stradal 

40 m. Preț 19 euro/mp, urgent Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)

• MnMmi, ta Leșnlc, fs 12 m, st 510 mp, Ideal 
construcție casă toate utiHt&țlle, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624. 
231108. (Temporls)
• tabfetaișpa DN 7, st 17S00 mp, te 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• WC îfe casă St 650 mp, zonă excepționali 
situat In municipiul Deva, toate fadlltt&e, posl- 

bMăți de plată in rate, taeron 0721/B15781. 
(Primurtvest)
• agnape de Deva, cu utilități, st 1000 mp, preț 8 
euro/mp, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• Deva, st 3200 mp, fs 50 mp, posibilități gaz, 
curent apă panoramă superbă preț 14 
euro/mp.
• ktawdhn, pe DN7, st 17500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210790. 
(Prima Invest)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de 
teren In Deva și împrejurimi, Intravilane șl 
extravDane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrlka)
• zona Ctadș, preț 11 euro/mp. Tel. 718706, 
0745/354575?(Ag. Omega Imobiliare Hunedoara)

• coitanKțte casă Peștlș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă Ideal construcție hală 7200 
mp Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Alte imobile (27)

• vând fermă 4 ha teren, 7 gralduri, magazii, 
șopron. Preț 5500 mid. lei. Tel. 235019. (Casa de 
vis)

Chirii imobile (29)
• caut apartament 2 camere, nemobilat Ofer 60
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting) >
• caut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat și utilat, pentru persoane străine, oferim 
300 euro/lună Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer garwntară mobilată Decebal, 90 
euro/lunaTel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pontni cetățeni străini, apartament 2 ca
mere, mobilat, dotat, mobilă nouă centrală ter
mică șl gara), zona pieței, etai 1, preț 350 
euro/lună Toi. 227479, 0745/367891 (Garant 
Consulting)
■ tdsr MMtni cetățeni străini sau Arme aoarta- 
mem • «uneiO, deCOmSriOUW, mobilat >i OCOL 
zone I. creangă «ă : centrală termici 350 
euro/lună Tel 227479, 0745/367» (Garant 
Consuttlng)
• caut «Mă cu 3 dormitoare, pentru închiriat la 
cetățeni străini. Preț la vedere. Tel 224296, 
0786/361782. (Gerant Consulting)
• eter spre închiriere garsonieră complet
— -UZ»—*.» ---- J-rt vuutlriAiMrai ---- xrnOOlKXle COnTOrT OCC4CC irOU, CcfTuaJa wnTWCa. 
televizor color, frigider, aragaz, telefon, zona 
Mlhal Emlnescu. Telefon «74411446. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• ofer pentru tnchlrtst, In Deva, hală depozit eeu 
producție, toate fecNitățlie. ST 1500 mp,preț 2 
euro/mp. Tel. 0788/497615. (Agenția ImoMtară 
NrJ)
• caut wgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva Ofer plata anticipat în 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrlka)
• ofer de închiriat o garsonieră șl un aparta
ment tn Deva complet mobilate șl utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrlka)
• ofer pi închiriere casă In Deva 3 camere, 
curte, anexe, nemobilată zona Călugărenl, preț 
300 euro/lună pt sediu Armă Tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• caut ap. mobilat, tn Deva pe termen lung. Se 
oferă chiria tn avana tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., 
complet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/965256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame- 
nalat, centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
e h cauU urgent de închiriat garsoniere șl 
apartamente (ne) mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comi
sionului. Rugăm seriozitate. Telefoane 235208,fiul
072V 985255 0721/744614,0724/620358. (Rocan 
3000)
• spațiu cointrclaL bdul Dacia, 190 mp, 
amenajat centrală preț 5 euro/mp. Telefoane 
710129, 0740/145780, (Sîll.linsbMlare Hune
doara)
• apatiu camereN, 30 mp, central, amenajat 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

Schimburi imobile (30)
• schknh apartament 2 camere, et 1, zona Zam
firescu, semldecomandate, centrală termică 
modificări Interioare, termopan, ușă metalică cu 
panel, balcon închis, lavabll, cu apartament 3-4 
camere, etaj Intermediar, zona Progresului, bloc 
de cărămidă Ofer diferență de 150 milioane de 
lei. Telefoane 230479,0745/253662. (Evrlka)
• schimb ap. 3 camere, etaj 1, Al. Crișului, su- 
peramenajat cu similar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferență Preț negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrlka)

L9mfd.lei.l*
Ctntact)
• Mă M» Deva, P+I+M.7 camere, 2 flvlnguri, 2 
băi, centrali termică garaj, plus tacă un corp: 
cameră hoL bucătărie amenajate modem, curte 
șl grădină ST=1800 mp. Preț 79» euro, nego
ciabil. Telefoane 0720/437889. 0720/348088. 
(Green Contact)
• itifracenfrta, 4 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, 
centrală termică termopane, 700 mp, grădină 
preț 110» euro, tei. 0722/564004. (Prima- 
Invest)

Eminescu, 4400 mp, toate 
utilitățile. Preț 30 euro/mp. Tel. 219470. (Multi- 
prirnw
• Parcate 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)
• 4300 mp, teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, toate utilitățile, 24 m, deschidere la 
drum. Telefon 0745/411449. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)

Vând spatii comerciale (25)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata imediat. Tel. 215.212. (Prima- 
invest)
• aangâr tanti to Săeărimb pentru agrement 
Plata pe loc. Tel. 0745/253»211587. (Evrita)

• taiobl cu destinația depozit teren aferent 480 
mp, gaz, apă. canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Pre( 35» euro, negociabil. 0745/163445 
(Mimason)

EVIDENTIAZA-TE!r

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

VARIANTE
SIMPLU

Anunț GRATUIT
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LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtinț;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare Intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal.

CUVÂHB Anunțurile se prelau.zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își as^imă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate. i' **



* A fast danris. Irineos I a fost demis din 
funcția de Patriarh grec-ortodox al ierusal
imului, în urma implicării sale în vânzarea
controversată a unor imobile către un grup 
de investitori evrei.

• Șafaut de 1 ttMUH Festivalul Filmului 
European, în timpul căruia vor fi prezentate 
peste 30 de filme, a debutat vineri seara în 
București, la Sala Palatului, cu o proiecție a 
premiatei producții „Ae Fond Kiss".

La vânzare Vineri erau la mare preț 
suvenirurile din pluș, cu ocazia cursei cu 
numărul 131 din cadrul Kentucky Derby, din 
Louisville. (Foto: EPA)

Rock american în Cuba

S-a prăbușit '
Sydney (MF) - Un a- ] 

vion care survola nordul i 
Australiei s-a prăbușit ; 
sâmbătă, toate cele 15 i 
persoane aflate la bord i 
fiind considerate deceda- 1 
te, a anunțat agenția A- î 
ustralian Associated Press.

„Avionul a ars în în
tregime”, a declarat un : 
purtător de cuvânt al a- j 
genției de presă. Servi- j 
ciile de Căutare și Salva- 1 
re australiene (AusSAR) 1 
au precizat că aparatul i 
făcea legătura între Bam- ; 
aga, în nordul statului i 
Queensland, și Lockhart i 
River, în peninsula Cap ș 
York.

Căutările au început la i 
două ore de când avionul i 
ar fl trebuit să aterizeze, i 
când pe radare nu apărea ; 
nici o urmă a aeronavei.

Un elicopter a localizat ; 
aparatul și o echipă a Bi- i 
roului australian de Se- | 
curitate și Transporturi ; 
a ajuns, ieri dimineața, | 
la fața locului. b

rarna este un pui de elefant în vârstă de 
numai trei zile, care împarte țarcul cu 
mama lui la grădina zoologică din Zurich.

(Foto: EPA)

Epava robotului marțian
Washington (MF) - Un cercetător ameri

can crede că a identificat, pe Marte, locul 
unde s-a prăbușit robotul Mars Polar Lan
der, a doua misiune NASA de explorare din 
1999, soldată cu un eșec. NASA a pierdut 
legătura cu robotul în timp ce acesta încer
ca să aterizeze la polul sud al lui Marte.

Echipa lui Michael Malin a reexaminat 
fotografiile făcute de Mars Global Survey
or. Malin crede că vehiculul a rămas 
aproape intact după contactul cu solul. 
Compania a furnizat deja fotografii ale 
locurilor unde au aterizat roboții americani 
Spirit și Opportunity.
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Jennifer și Ben
(Foto: EPA)

fl Este primul concert în 
aer liber susținut de o 
trupă americană de rock 
în Cuba comunistă.

Havana (MF) - Câteva mii 
de oameni au participat vi
neri seara, la Havana, la pri
mul concert în aer liber sus
ținut de o trupă americană de 
rock în Cuba comunistă, eve
nimentul având atât aproba
rea Guvernului cubanez, cât 
și pe cea a Statelor Unite.

Concertul susținut de gru
pul Audioslave a avut loc în 
Piața Antiimperialistă din 
Havana, un loc recunoscut 
pentru protestele organizate 
de cubanezi împotriva SUA. 

în curând vor 

fl Letizia Ortiz și Felipe 
de Burbon, prințul 
moștenitor al Spaniei, 
așteaptă un copil.

Madrid (MF) - Letizia Ortiz, 
soția prințului moștenitor al 
Spaniei, Felipe de Burbon, 
este însărcinată și va aduce 
pe lume un copil în luna no
iembrie, a informat ieri un 
purtător de cuvânt al familiei 
regale spaniole. Prințul și

Zvonuri 
de cuplu 
Los Angeies (MF) - 
Acttița Jennifer Gar
ner, care are o relație 
cu Ben Affleck, ar 
putea fi însărcinată în 
trei luni, au dedarat 
mai multe surse a- 
proplate cuplului. 
Zvonul în legătură cu 
sarcina lui Gamer 
vine la două săptă
mâni după ce mai 
multe ziare au publi
cat știrea potrivit că
reia cei doi s-au lo
godit. La acea 
Vreme, reprezentan
tul lui Affleck, a califi
cat informațiile ues- 
pre logodna celor 
doi drept „ prostii''.

Harry a intrat 
fl Prințul, în vârstă de 
20 ani, își începe studiile 
la Academia Militară 
Sandhurst.

Londra (MF) - Prințul Har
ry a ajuns, duminică, la Aca
demia Militară Sandhurst, 
unde se formează elita ofițe
rilor din infanteria britanică.

Sandhurst se află la Cam- 
berley, la sud de Londra. Prin
țul a mers însoțit de tatăl său, 
prințul Charles, și va rămâne 
acolo 44 de săptămâni.

Sergentul-major Vince Ga
unt, unul dintre ofițerii în
sărcinați cu formarea celor 
270 de recruți care și-au în
ceput duminică studiile la 
Sandhurst, a precizat că prin
țul nu va beneficia de trata
ment diferit față de colegii 
săi. El va fi numit de superi
ori „Mr Wales” sau „cadet 
Wales”, a precizat acesta.

La pozat

PRINDE 
ȘOARECELE! PARE O DORINȚĂ 

REZONABILĂ.

(Foto: EPA)

Desfășurarea concertului 
reprezintă un fapt inedit, a- 
vând în vedere că între StlA 
și Cuba au existat dintotdeau- 
na anumite ostilități. Cea mai 
mare surpriză referitoare la 
acest concert o reprezintă fap
tul că Guvernul american a a- 
probat manifestarea, știut fi
ind că, de când George W. 
Bush este președinte al SUA, 
schimburile culturale dintre 
cele două țări au scăzut dra
matic.

în plus, concertul aduce în 
Cuba unul dintre cele mai de 
succes produse americane de 
export: rock’n’roll-ul, acest 
gen muzical fiind privit mult 
timp cu suspiciune în țara Iui 
Fidel Castro.

prințesa de Asturia „au ma
rea plăcere de a anunța naște
rea primului lor copil în luna 
noiembrie”, potrivit unui co
municat al casei regale, citat 
de purtătorul de cuvânt. Re
gele Juan. Carlos și soția sa, 
regina Sofia, „doresc să se a- 
socieze bucuriei acestei vești”, 
se adaugă în comunicat.

Anunțul sarcinii Letiziei 
este o veste pe care o aștepta 
întregul popor spaniol, a afir
mat jurnalista specializată 
Rosa Villacastin, la Radio Ca
dena Ser. Zvonurile unei e- 
ventuale sarcini s-au întețit la 
sfârșitul acestei săptămâni, 
când Letizia și Felipe și-au a- 
nulat participarea la Marele 
Premiu de Formula 1 de dumi
nică, la Barcelona, pentru a 
face pregătiri în vederea unei 
călătorii oficiale în Baleare.

După naștere, copilul va 
primi titlul de infante sau in
fantă de Spania-

Harry nu va beneficia de tratament diferit (Fqto: EPA)

Potrivit regulamentului nevoie pentru lustruirea ghe- 
școlii, Harry își va aduce de 
acasă lucrurile de care are timpul primelor cinci săptă-

Două mii s-au dezbrăcat
Bruxelles (MF) - Aproape 

două mii de persoane au po
zat goale, sâmbătă, în ploaie, 
în centrul orașului Bruge, 
pentru fotograful american 
Spencer Tunick, specializat în 
acest tip de compoziții, trans
mite AFP, citând presa bel
giană. Manifestarea a fost or
ganizată cu ocazia Festivalu-

Lansa Născută 
■i în zodia Pești, îi 
■jj plac distracțiile 
Jn cu prietenii și 
■ animalele, în 

special cățelușii.
(Foto: Traian Mânu)

telor și călcarea uniformei. în 

lui cultural „Corpus 05”, care 
a început sâmbătă și se va 
încheia în luna septembrie, 
informează agenția Belga.

Jurnalul televizat al RTL- 
TVI a difuzat, sâmbătă seara, 
câteva imagini cu sutele de 
femei și bărbați dezbrăcați, 
așteptând liniștiți în ploaie ca 
fotograful să-și facă treaba. 

mâni petrecute la Acadernj"' 
el nu va avea voie să păr- 
sească școala.

Inițial, Harry trebuia să;și 
înceapă formarea la Sand
hurst în ianuarie, dar a 
nevoit să amâne din cauzâ 
unei răni la genunchi.
La infanterie

De la absolvirea ColegiaMâ 
Eton, în iunie 2003, Harry a 
avut o vacanță de doi ani, 
mâi întâi la un ranch austra
lian, apoi în Africa, în Lesd1 
tho, în Argentina, în Bfl|. 
wana și Africa de Sud.

înainte de Harry, mai mulți 
membri ai familiei regale bri
tanice ș-au înrolat în arma I 
dar fiul cel mic al lui Charles 
e primul, după mai mult tij 
ce a ales infanteria. Tatăl Wț 
a optat pentru marină, degis 
urmat un curs de pregă|fl| 
și la Royal Air Force.

„Casa mișcă- 
st transportată*^ 

de-a lungul unei străzi, 
ieri, în orașul german , 
Steinbach-Hallenberg.

(Foto: EPA)
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